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Pytania i odpowiedzi do 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: 

 

 

„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie 

gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w 

Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku” 

 

dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury 

oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK 

w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz 

integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” realizowanego w ramach 

umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 

 
 

 

 
  



 

 
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w 

Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację 
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 

 

2 | S t r o n a  
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2007-2013 

W związku ze złożeniem pytań ww. postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1. 

W Pkt. IV w pkt. 1 i 2 SIWZ Zamawiający zawarł terminy realizacji przedmiotu zamówienia związane 

z podziałem przedmiotu zamówienia na części. Części 1, 2, 3 i 4 zawierają dostawy sprzętu 

komputerowego, sieciowego oraz serwerowego. 

Dla części 1 i 3 termin realizacji jest nie dłuższy niż 3 miesiące, dla części 2 i 4 nie dłuższy niż 6 

miesięcy. 

Natomiast w zał. Nr2 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy w paragrafie 3 pkt. 1 ppkt. 7 

Zamawiający zastrzega że cały sprzęt powinien być wdrożony w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące 

od daty podpisania Umowy. 

W związku z powstałymi rozbieżnościami prosimy o wskazanie właściwych terminów realizacji 

zamówienia. Nadmieniamy iż realizacja niektórych elementów zamówienia m. in. Klinicznego 

asystenta medycznego wynosi min. 17 tygodni. 

 

Odpowiedź: Terminy realizacji przedsięwzięcia wynikają z zapisów Rozdziału IV pkt. 1 i 2 SIWZ. 

Jak wynika z OPZ, Zamawiający przewiduje, że cały sprzęt "powinien" być wdrożony w dwa 

miesiące aby zapewnić środowisko dla systemów szpitala. Jednak jak wynika z zapisów SIWZ, 

Zamawiający daje na to 3 miesiące. 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy kart SIM 3G w klinicznych asystentach medycznych: 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wzięcia na siebie kosztów 5-letniego utrzymania 8 szt. 

abonamentów i comiesięcznego regulowania opłat w stosunku do operatora, niezależnie od wysokości 

tych opłat? Opłaty te mogą być różne, w zależności od miesięcznego wykorzystania łącz, co stoi na 

przeszkodzie rzetelnemu oszacowaniu kosztów. To samo dotyczy kart prepaid, których koszt jest 

zależny od wykorzystania pasma.  

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający musi posiadać łączność pomiędzy tabletami a systemem wdrażanym 

przez okres trwałości projektu. 

 

 

Pytanie 3. 
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Dotyczy kart SIM 3G w klinicznych asystentach medycznych: 

Jeżeli Zamawiający wymaga pokrywania przez Wykonawcę kosztów 5-letniego wykorzystania kart 

SIM 3G, to czy zgodzi się na ustalenie maksymalnego miesięcznego transferu, za który zapłaci 

Wykonawca? Proszę o podanie tej wartości w gigabajtach 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zna systemu, który zamierza wdrożyć wykonawca w związku z tym do 

wykonawcy należy obliczenie sumy transferu dla wszystkich kart SIM. 

 

 

Pytanie 4. 

Dotyczy kart SIM 3G w klinicznych asystentach medycznych: 

Zamawiający zgodził się na rozwiązania alternatywne, jednak każde rozwiązanie, które nie jest oparte 

o infrastrukturę operatorów telefonii komórkowej, jest ograniczone terytorialne. Na jakim obszarze/w 

jakiej odległości od Szpitala miałoby działać rozwiązanie alternatywne? 

 

Odpowiedź: Tak, o ile obejmie cały szpital. 

 

Pytanie 5. 

Dotyczy serwer NAS 

Punkt 7: System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający 

wyświetlenie informacji o stanie urządzenia i konfiguracji. 

Zgodnie z posiadaną wiedzą Wykonawcy, strona producenta serwera NAS spełniającego wszystkie 

wymagania, zawiera błędny opisy związany z posiadanym panelem LCD. Urządzenie te nie posiada w 

rzeczywistości takiego panela. W związku z tym czy Zamawiający dopuści urządzenie bez 

wbudowanego panela LCD. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie równoważne bez panela LCD. 

 

 

Pytanie 6. 

Dotyczy serwer NAS 

Punkt 8: Zasilacze: zasilacze o mocy maks. 400W, zasilanie awaryjne – czas podtrzymania min. 30 

minut 
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Zgodnie z posiadaną wiedzą Wykonawcy, strona producenta serwera NAS spełniającego wszystkie 

wymagania, zawiera błędny opisy związany z wartością mocy maksymalnej zasilaczy redundantnych. 

Urządzenie te w rzeczywistości posiada zasilacze o mocy max. 500W. 

W związku z tym czy Zamawiający dopuści urządzenie z zasilaczami o mocy max. 500W i z 

zasilaniem awaryjnym –z czasem podtrzymania min. 30 minut? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie o ile jest równoważne. 

 


