
 

 
 

 
 

Braniewo, 24.07.2018 r. 

 

 
Strony zainteresowane  

przedmiotowym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia 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. " 

 
Znak sprawy 2/ZP/2018  

 

 
Zamówienie 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 Braniewie, działając 

jako Zamawiający w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) niniejszym zawiadamia o tym, że 20  lipca 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: 

 

Specyfikacja istotnych warunów zamówienia pkt. VI ppk5:  
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 

o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

 

Pytanie1 
V. Tablety na wizyty domowe 

Specyfikacja tabletu wskazana w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jednoznacznie 

wskazuje na model urządzenia niedostępnego na rynku w wersji fabrycznie nowej. Ponadto model 

wskazanego urządzenia nie posiada następcy ze wskazaną specyfikacją.  

Zamawiający opisał urządzenie, które według najlepszej wiedzy Wykonawcy, 
Czy Zamawiający dopuści tablety o  parametrach: 

 

Nazwa Minimalne parametry 

Typ urządzenia  Tablet  2 w 1 

Przekątna ekranu  10,1 cali 

Rozdzielczość ekranu  1920 x 1200 pikseli 

Typ Panela LCD  IPS 

Technologia podświetlenia  LED 

Wyświetlacz dotykowy  TAK 

Typ ekranu dotykowego  Pojemnościowy, wielopunktowy 

Wbudowana pamięć  32GB 

Dodatkowa karta pamięci 128 GB 

Wbudowana pamięć RAM  2 GB 

Klasa procesora  Intel Ato Quad Core 

Układ graficzny Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 

Łączność i transmisja danych   (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, LTE (4G) 

Złącza zewnętrzne 1xUSB(Zasilanie), 1 x 3,5mm minijack,  1x microHDMI , 1 x micro USB (Type B) ,  2xUSB 2.0 



 

 
 

 
 

Wbudowany aparat cyfrowy  TAK (tył/ przód) 

System operacyjny  Windows 10 Home 

Dodatkowe wyposażenie) Klawiatura, zasilacz, kabel USB, instrukcja obsługi 

Gwarancja producenta  2 lata 

 

Odpowiedź : Zamawiający również dopuści tablet o podanych parametrach.   

 

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ napisał:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co 

najmniej 400 000,00 zł. 

W rozdziale IV w punktach od 1 do 7 zostały pisane warunki udziału w postępowaniu, lecz Zamawiający 

nie określił w tych punktach, że warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie ubezpieczenia OC. 

Dodatkowo chcielibyśmy zaznaczyć, że Załącznik nr 9 nie jest wskazany jako integralna część SIWZ 

w rozdziale XVI SIWZ „Spis załączników”. 

Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł. 

Prosimy o umieszczenie odpowiednich zmian w SIWZ, jednoznacznie wskazujących, że jest to warunek 

udziału w postępowaniu. 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga Polisy OC tylko od Wykonawcy z którym zostanie 

podpisana umowa.  

 
 

 

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. 
 


