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„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 
05-400 Otwock 

 

Otwock,  dnia 03.07.2018r.  

ZP 2 - 2018 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Budowa i wdrożenie- „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 

wraz z odpowiedziami.  

 

W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1a do SIWZ. 

Dotyczy 8.1. Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki 

Pytanie 1. 

Zamawiający wymaga: min. 3 porty USB 2.0 z przodu obudowy z tego minimum 2 USB 3.0 

Prosimy o dopuszczenie serwera z 3 porty USB 2.0 z przodu obudowy z tego minimum 1 USB 3.0 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Dotyczy 8.1. Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki 

Pytanie 2. 

Zamawiający wymaga: Gniazda PCI Min. 3 sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x16 

Prosimy o dopuszczenie serwera z 2 slotami PCIe Gen 3 o prędkości min. x16 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania ze względu na planowaną konieczność rozbudowy 

systemu. 

 

Dotyczy 8.1. Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki 

Pytanie 3. 

Zamawiający wymaga: Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W każdy. 

Prosimy o dopuszczenie serwera z zasilaczami redundantnymi, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. 

Powyższa zmiana umożliwi w przyszłości pełne możliwości rozbudowy serwera bez wymiany zasilaczy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Dotyczy 8.5. NAS SERWER BACKUP 

Pytanie 4. 

Zamawiający wymaga: Zasilanie Zasilacz zewnętrzny max. 300W 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nas z zasilaczem wbudowanym max. 300W. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 
Dotyczy 8.5. NAS SERWER BACKUP 

Pytanie 5. 

Zamawiający wymaga: Obudowa Rack o wysokości max 1U  

Prosimy o dopuszczenie serwera z obudową Rack o wysokości max 2U 

Powyższa zmiana umożliwi zaoferowanie serwera spełniającego wymagania Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
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Dotyczy 8.5. NAS SERWER BACKUP 

Pytanie 6. 

Zamawiający wymaga: Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W każdy. 

Prosimy o dopuszczenie serwera z zasilaczami redundantnymi, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. 

Powyższa zmiana umożliwi w przyszłości pełne możliwości rozbudowy serwera bez wymiany zasilaczy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Dotyczy 8.1. Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki, 8.3 Macierz dyskowa – 1 sztuka oraz 8.5. NAS 

SERWER BACKUP 

Pytanie 7. 

Zamawiający wymaga: Wymagane jest dostarczenie do oferty oświadczenia Producenta oferowanego 

sprzętu, iż wymagany poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane wraz z nim oprogramowanie 

został zaoferowany przez Producenta na potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu, a także 

dostarczenia przy dostawie potwierdzenia tych wymagań przez producenta wraz z podaniem przez niego 

dostarczanego numeru seryjnego urządzenia. 

Zamawiającemu zarzucamy naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i art. 29 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób ograniczający konkurencję i zasadę równego traktowania wykonawców, oraz art. 

25 ust, 1 i 2 Pzp oraz przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126; dalej jako „Rozporządzenie ws, rodzajów dokumentów”) poprzez 

żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzania postępowania oraz 

wymienione w przepisach Rozporządzenia ws. Rodzaju dokumentów, z uwagi na powyższe zarzuty 

wnoszę o wykreślenie powyższych zapisów. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający określił ten wymóg, aby z należytą starannością ocenić kompletność przedstawionej oferty. 

Jest to bowiem jeden ze sposobów sprawdzenia jaki poziom gwarancji zaproponował Oferent. 

Stosowanie oświadczeń producenta co do poziomu zaproponowanej gwarancji jest praktyką szeroko 

akceptowaną i nie jest trudno taki dokument pozyskać. Stąd nie może być mowy o jakimkolwiek 

ograniczeniu konkurencji, a jedynie należytej staranności w ocenie ofert. 
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Pytanie 8. 

Zamawiający w zakresie gwarancji ( pkt. 8.4 ppkt.3. Załącznik nr 1A do SIWZ ) wymaga wymiany karty 

kryptograficznej z certyfikatem lub czytnika w ciągu jednego dnia roboczego tj. 8 godz. Jest to czas 

niemożliwy do dotrzymania ze względu na konieczność dostarczenia do siedziby zamawiającego 

sprawnego sprzętu (czas dostawy kurierskiej min. 1 doba) oraz ponownego wygenerowania certyfikatu 

kwalifikowanego i potwierdzenia tożsamości subskrybenta – co także wymaga dodatkowego czasu. 

Ponadto w przypadku nieobecności subskrybenta, dla którego przeznaczony jest certyfikat czas ten się 

wydłuży ze względu na konieczność przeprowadzenia weryfikacji tożsamości. Dlatego zwracamy się z 

prośbą o wydłużenie czasu realizacji zgłoszenia gwarancyjnego do 3 dni roboczych oraz dodanie zapisu, 

że w przypadku nieobecności subskrybenta w Zakładzie (Szpitalu) certyfikat zostanie wydany w 

najbliższym możliwym terminie – tj. w dniu dokonania weryfikacji tożsamości subskrybenta, dla którego 

ma zostać wydany certyfikat. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

Pytanie 9. 

Zamawiający w pkt. 8.4 ppkt.1 Załącznika nr 1A do SIWZ wskazuje, że w skład zestawu podpisu 

kwalifikowanego powinien wchodzić znacznik czasu w nielimitowanej ilości. Zapis taki sugeruje wybór 

konkretnego dostawcy na rynku Polskim. Czy zamawiający dopuści zamianę w SIWZ na zapis: 

„Kwalifikowany Znacznik czasu w ilości min. 5000 tys. miesięcznie”? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 
 

Pytanie 10. 

Czy w zakresie pkt 8.4 ppkt.2 Załącznika nr 1A do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia 

subskrybentom szkolenia on–line, do którego pracownicy Zamawiającego mieliby dostęp przez cały czas 

ważności podpisu kwalifikowanego? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje obowiązek szkolenia w siedzibie Zamawiającego, ale dodatkowo dopuszcza 

szkolenie on-line. 
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Zamawiający nie uwzględnił na dokumentacji przetargowej wszystkich zmian wprowadzonych 

odpowiedziami na pytania z dnia 14.06.2018 r. Stąd wątpliwości Wykonawcy czy dane zmiany są 

integralną częścią SIWZ czy nie.  

Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 87 z dnia 14.06.2018 r. 

Pytanie 11. 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 87 zawarł stwierdzenie, iż „wprowadzi proponowaną zmianę”, 

natomiast zmiana ta nie została uwzględniona na przedmiotowej dokumentacji przetargowej (nie 

zmieniony punkt ID.MSR.26.). Prosimy o naniesienie na dokumentację ww. zmiany. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 87. 

 
Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 94 z dnia 14.06.2018 r. 

Pytanie 12. 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 94 zawarł stwierdzenie, iż „Zamawiający modyfikuje definicje 

pojęć użytych w tabeli na następujące (…)”, natomiast zmiana ta nie została uwzględniona na 

przedmiotowej dokumentacji przetargowej (Załącznik nr 1a do SIWZ). Prosimy o naniesienie na 

dokumentację ww. zmiany. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 94. 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 138 z dnia 14.06.2018 r. 

Pytanie 13. 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie, która nie uwzględniała informacji o stronie, którą będą 

obciążać koszty integracji z systemem laboratoryjnym Alab. Prosimy ponownie o  potwierdzenie, że jeżeli 

wykonanie takiego połączenia związane byłoby z dodatkowymi kosztami, których na obecnym etapie nie 

da się przewidzieć (np. żądanie opłaty przez którąś z firm realizujących usługi badań laboratoryjnych), to 

koszty te nie będą obciążać Wykonawcy. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że integracja z systemem laboratoryjnym Alab jest po stronie Wykonawcy. 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 139 z dnia 14.06.2018 r. 

Pytanie 14. 

Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na pytanie o nazwę producenta i systemu w zakresie części szarej, 

z którym dostarczany system informatyczny ma umożliwić wymianę danych. Prosimy o przedstawienie 

tych informacji. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający użytkuje obecnie system HIS firmy Atende Medica o nazwie MEDICUS w wersji 

A20170321_160. 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 198 z dnia 14.06.2018 r. 

Pytanie 15. 

Zamawiający w odpowiedzi odniósł się do strony nr 79 w Załączniku nr 1a, która nie istnieje. Prosimy  

o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli stronę nr 72 i jest to omyłka pisarska. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską, chodzi o stronę nr 72. 

 

Dodatkowo, Wykonawca prosi o odpowiedź na pytania zawarte poniżej. 

Dotyczy: Załącznik nr 1a, Załącznik nr 10 – zadanie nr 1, System operacyjny -  Serwer – 1 szt.   

Pytanie 16. 

Czy Zamawiający w ramach jednego hosta fizycznego będzie instalował maszyny wirtualne z systemem 

Windows Serwer 2016 w ilości 2 czy więcej w rama jednej licencji.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż oczekuje dostarczenia licencji w ramach której będzie mógł zainstalować 

maszyny wirtualne Windows Server w ilości 2 szt. w ramach jednego hosta fizycznego. Licencja nie może 

natomiast ograniczać ilości wirtualnych hostów do ilości 2 szt., zaznaczając jednocześnie że przy instalacji 

kolejnego hosta Windows Serwer licencję dostarczy Zamawiający. 
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Dotyczy „RAM” 

Pytanie 17. 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwera, w którym płyta główna obsługuje powyżej 512GB 

pamięci RAM. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaoferowania przez Oferenta serwera z płytą główną 

obsługującą pamięć RAM o wielkości 512 MB uzna warunek co do rozbudowy serwera za spełniony i 

oferta z tego powodu nie będzie podlegała odrzuceniu. Zamawiający bowiem przyjął ten warunek jako 

minimalny. Zatem zaoferowanie płyty głównej o wyższych parametrach będzie z nim zgodne. 

 

Dotyczy: Załącznik nr 1a, Załącznik nr 10 – zadanie nr 1, Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki   

Pytanie 18. 

Dotyczy „System operacyjny” 

Czy Zamawiający w ramach jednego hosta fizycznego będzie instalował maszyny wirtualne z systemem 

Windows Serwer 2016 w ilości 2 czy więcej w rama jednej licencji.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż oczekuje dostarczenia licencji w ramach której będzie mógł zainstalować 

maszyny wirtualne Windows Server w ilości 2 szt. w ramach jednego hosta fizycznego. Licencja nie może 

natomiast ograniczać ilości wirtualnych hostów do ilości 2 szt., zaznaczając jednocześnie że przy instalacji 

kolejnego hosta Windows Serwer licencję dostarczy Zamawiający. 

 

Dotyczy „RAM” 

Pytanie 19. 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwera, w którym płyta główna obsługuje powyżej 512GB 

pamięci RAM. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaoferowania przez Oferenta serwera z płytą główną 

obsługującą pamięć RAM o wielkości 512 MB uzna warunek co do rozbudowy serwera za spełniony i 
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oferta z tego powodu nie będzie podlegała odrzuceniu. Zamawiający bowiem przyjął ten warunek jako 

minimalny. Zatem zaoferowanie płyty głównej o wyższych parametrach będzie z nim zgodne. 

 

Dotyczy produktu wskazanego w załączniku 1a do SIWZ – Macierz dyskowa (1 sztuka) – punkt 8.3. 

Pytanie 20. 

Czy Zamawiający dopuści macierz dyskową bez obsługi dysków SED ponieważ szyfrowanie danych 

można zrealizować innymi metodologiami niż tylko poprzez zastosowanie dysków SED?  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że korzystanie z dysków samoszyfrujących będzie spowalniać pracę całego 

systemu oraz fakt, że wymóg stosowania dysków SED zawęża zbiór urządzeń konkurencyjnych 

producentów w stosunku do opisanego rozwiązania firmy DELL. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego wynika, iż dyski SED są 

powszechnie stosowane przez kluczowych producentów sprzętu obecnych na rynku polskim w 

rozwiązaniach podobnej klasy co opisane w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie opisywał 

żadnego konkretnego rozwiązania żadnego konkretnego producenta, a wyłącznie swoje wymogi 

funkcjonalne dotyczące sprzętu. Zbieżność zatem pomiędzy opisem a konkretnym rozwiązaniem firmy 

DELL powstała wyłącznie w analizie Pytającego. 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści SIWZ – zmiany 

zaznaczone na czerwono.  

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ oraz zmianą 

treści SIWZ termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  

Ofertę dla zadania 1 lub zadania 2 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 1/3, 

05-400 Otwock do dnia 11.07.2018 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale XI oferta Zadanie 1; p. 10 i Zadanie 2; p. 10 SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi  

w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, dla zadania 1  

o godzinie 11:30 dnia 11.07.2018 r. dla zadania 2 o godzinie 12:00 dnia 11.07.2018 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ 

oraz zmodyfikowaną SIWZ na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 


