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Otwock,  dnia 06.07.2018r.  

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.  

 

Dotyczy: Załącznik nr 1a, wym. ID.OG.9., pkt. 2 

Pytanie 1. 

„Wymagania silnika bazy danych: (…) 2. Bez ograniczeń wielkości bazy danych,” 

Prosimy o dopuszczenie ograniczenia wielkości bazy danych do 15 TB. Ryzyko przekroczenia tego progu 

w planowanym środowisku jest znikome a brak dopuszczenia powyższego zakresu doprowadzi do 

znacznego zawyżenia kosztów oprogramowania bazodanowego a tym samym oferty, co może się 

przełożyć na mniejszą konkurencyjność otrzymanych przez Zamawiającego ofert. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ograniczenie wielkości bazy danych do 15 TB. Zamawiający modyfikuje w tym 

zakresie załącznik nr 1A do SIWZ. 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 139 z dnia 14.06.2018 r. oraz odpowiedzi na pytanie nr 14 z dnia 

03.07.2018 r. 

Pytanie 2. 
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Zamawiający udzielił informacji o nazwie producenta i systemu w zakresie części HIS posiadanego 

obecnie systemu, natomiast Wykonawca pytał o posiadany przez Zamawiającego system w części szarej, 

czyli ERP, z którym dostarczany system informatyczny ma umożliwić wymianę danych. Prosimy  

o przedstawienie tych informacji. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający użytkuje obecnie system RAKS SQL wersja 2018.1.12.1060. 

 

Dotyczy: Załącznik nr 1a, wym. ID.OG.9., pkt. 1 

Pytanie 3. 

„Wymagania silnika bazy danych: (…) 1. Wykorzystywanie minimum 16 GB ram i 8 rdzeni procesora,” 

Prosimy o dopuszczenie wykorzystywania minimum 16 GB ram i 2 rdzeni procesora. Brak dopuszczenia 

powyższego zakresu doprowadzi do znacznego zawyżenia kosztów oprogramowania bazodanowego a 

tym samym oferty, co może się przełożyć na mniejszą konkurencyjność otrzymanych przez 

Zamawiającego ofert. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.  

 

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

zaznaczone na czerwono.  

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

na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 


