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Znak sprawy 3/ZP/2018        Braniewo, dn.17.08.2018 

 

 

        Strony zainteresowane   

        przedmiotowym postępowaniem  

       o udzielenie zamówien ia publicznego  

 
 

 Platforma e-usług medycznych oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie 

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020. " 

 

 Zamówien ie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie nr 

RPWM .03.02.00-28-0002/17-00 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Bran iewie, działając jako 

Zamawiający w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 38 ustawy z dn ia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) n iniejszym zawiadamia o tym, że 16.08.2018 r. Wykonawcy 

zainteresowani udziałem wprowadzonym postępowaniu, zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami 

dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone 

odpowiedzi: 

Pytanie 1 

 Zał. nr 1 A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 

Systemu, p. 7:  Integracja Partnerów Projektu: Dostawca systemu informatycznego PCM Braniewo 

został zobligowany do współpracy z Wykonawcą Systemu WSPL Braniewo w celu realizacji 

integracji. Prace informatyczne w zakresie potrzebnym do uruchomienia integracji oznaczają 

powstanie kosztów po obu stronach, tj. Wykonawcy systemu dla Zamawiającego oraz Dostawcy 

systemu PCM.  

Czy zobligowanie do współpracy Dostawcy systemu z PCM oznacza, że koszty integracji po stronie 

PCM nie są przedmiotem zamówienia?  

Odpowiedź:  Koszty integracji po stronie PCM nie są przedmiotem zamówienia. 

Pytanie 2 

 Zał. 1B - Dostawa i uruchomienie sprzętu i oprogramowania V. Tablety na wizyty domowe 

Zamawiający opisał urządzenie, które według najlepszej wiedzy Wykonawcy, nie jest dostępne do 

sprzedaży w Polsce. 

 Czy Zamawiający zaakceptuje tablety spełniające poniższe parametry? 

Nazwa Minimalne parametry 
Spełnienie parametrów 
(TAK/NIE) 

Typ urządzenia  Tablet z mobilną stacją dokującą   

Przekątna ekranu  10,1 cali   

Rozdzielczość ekranu  1280 x 800 pikseli   

Technologia podświetlenia  LED   

Wyświetlacz dotykowy  TAK   

Typ ekranu dotykowego  Pojemnościowy   

Wbudowana pamięć  128GB   

Wbudowana pamięć RAM  4096MB   

Klasa procesora  Intel Atom Quad Core   

Układ graficzny  Zintegrowany   
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Łączność i transmisja danych  Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0  

Złącza zew  Micro-HDMI, audio combo jack, USB 2.0   

Wbudowany aparat cyfrowy  TAK   

System operacyjny 
Zainstalowany system operacyjny współpracujący z oferowanym 
oprogramowaniem medycznym. 

 

Dodatkowe wyposażenie Mobilna stacja dokująca (klawiatura z  tuochpadem)  

Gwarancja producenta Min. 12 miesięcy  
 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści tablet o podanych parametrach tylko z okresem gwarancji 

wynoszącym 24 miesiące.  

Pytanie 3  

Załącznik nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania sprzętowe, p. X Budowa 

sieci bezprzewodowej Wi-Fi (6 punktów dostępowych).    Zamawiający wymaga protokołu – EEE 

802.3af – Power over Ethernet oraz Passsive PoE, natomiast te dwa wymagania nie mogą 

występować jednocześnie. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje urządzenie 

obsługujące jeden z wymienionych protokołów?  

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje ze urządzenie będzie wspierać standard PoE 802.3 af.  

Pytanie 4 

 Załącznik nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania sprzętowe, p. . Zestaw PC 

zintegrowane z monitorem (AIO), p. X. Naścienny zestaw Komputerowych AIO z czytnikami kodów 

1D .  Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego nie wymagającego aktywacji, 

tymczasem producent, firma Microsoft wymaga aktywacji swoich systemów operacyjnych. Czy w 

związku z tym Zamawiający zaakceptuje dostawę komputerów z systemem operacyjnym wymagającym 

aktywacji?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści  komputery z systemem operacyjnym wymagającym 

aktywacji w  miejscu dostawy. 

Pytanie 5 

W  jakim terminie miał miejsce poprzedni projekt „zakup komputerów z oprogramowaniem” z dotacji 

docelowej? 

Odpowiedź:  Zamawiający,  dokonał  zakupu w  2014  sprzętu komputerowego z 

oprogramowaniem umowa nr  240/443/IWSZDR./2014/PMT z dnia 10.06.2014r.  

 

POWYŻSZE ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ WINNY BYĆ 

UWZGLĘDNIONE PRZEZ WYKONAWCÓW W TRAKCIE PRZYGOTOWYWANIA 

DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU. ZMIANY 

WPROWADZONE DO SIWZ NIE PROWADZĄ DO ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA. 

 


