
1)     Pytanie 1:  Czy zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innego podmiotu w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu? 

Ad 1. Tak zamawiający dopuszcza taka możliwość, z zastrzeżeniem iż Wykonawca 

potwierdzi współdziałanie bądź podwykonawstwo w wykonywaniu usług na rzecz 

podmiotu którego zasoby będą wykazane w ofercie. 

 2)     Pytanie 2:  Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

„b) Co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu dla podmiotu leczniczego o wartości min. 

500.000,00. zł brutto każda, polegające na budowie systemu informatycznego dla podmiotu 

leczniczego, który posiada strukturę wielooddziałową tj. zlokalizowanego w minimum dwóch 

lokalizacjach. Co najmniej jedna z tych usług obejmowała wdrożenie w modelu chmury 

obliczeniowej wraz z urządzeniami mobilnymi.” 

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający pisząc „Co najmniej jedna z tych usług 

obejmowała wdrożenie w modelu chmury obliczeniowej wraz z urządzeniami mobilnymi.” W 

zdaniu wraz z urządzeniami mobilnymi miał na myśli dostawę urządzeń mobilnych czy 

możliwość uruchomienia oprogramowania dostarczonego w ramach chmury obliczeniowej na 

urządzeniach mobilnych. 

Ad 2. Zamawiający miał na myśli wdrożenie dotyczące udostępniania oprogramowania w 

modelu chmury obliczeniowe będące obsługiwane także za pomocą urządzeń mobilnych 

np. przez przeglądarkę internetowej zainstalowaną na urządzeniu mobilnym. 

3)     Pytanie 3:  Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

 a)„Co najmniej dwie usługi o wartości łącznie co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, polegających 

na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia 

pacjentów i obiegu dokumentacji medycznej dla podmiotu leczniczego w tym e-usług. 

Każda ze zrealizowanych usług obejmowała: 

• dostawę, wdrożenie i konfigurację infrastruktury sprzętowej, 

• zaprojektowanie i budowę sieci teleinformatycznej i instalacji elektrycznej na potrzebę 

systemu; 

• dostawę wdrożenie i konfigurację oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i obiegu 

dokumentacji medycznej; 

• dostawę oprogramowania obejmującego e-usługi, 



Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie „dostawę oprogramowania obejmującego e-

usługi” Zamawiający jako e-usługę uzna proces biznesowy wewnętrzny lub zewnętrzny 

dotyczący zagadnień związanych z leczeniem pacjentów. 

Ad 3. Zamawiający jako e-usługę  uznaje usługę świadczona drogą elektroniczną przez 

sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem 

technologii informacyjnej, której świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga 

niewielkiego udziału człowieka. W tym także uzna proces biznesowy realizowany za 

pomocą oprogramowania informatycznego. 

4)     Pytanie 4: Zamawiający pisze w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

  „Co najmniej dwie usługi o wartości łącznie co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, polegających na 

dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia 

pacjentów i obiegu dokumentacji medycznej dla podmiotu leczniczego w tym e-usług. 

Każda ze zrealizowanych usług obejmowała: 

• dostawę, wdrożenie i konfigurację infrastruktury sprzętowej, 

• zaprojektowanie i budowę sieci teleinformatycznej i instalacji elektrycznej na potrzebę 

systemu; 

• dostawę wdrożenie i konfigurację oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i obiegu 

dokumentacji medycznej; 

• dostawę oprogramowania obejmującego e-usługi, 

W związku niewystępowaniem prac budowlanych w ramach projektu związanych z budową 

instalacji elektrycznej prosimy o wykreślenie zapisu: 

„• zaprojektowanie i budowę sieci teleinformatycznej i instalacji elektrycznej na potrzebę 

systemu; „ 

Ad 4. Zamawiający wykreśla punkt „• zaprojektowanie i  budowę sieci teleinformatycznej 

i instalacji elektrycznej na potrzebę systemu;” jednocześnie nadają nowe brzmienie : 

 „Co najmniej dwie usługi o wartości łącznie co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, 

polegających na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi 

procesów leczenia pacjentów i obiegu dokumentacji medycznej dla podmiotu leczniczego 

w tym e-usług. 

Każda ze zrealizowanych usług obejmowała: 

• dostawę, wdrożenie i konfigurację infrastruktury sprzętowej, 

• dostawę wdrożenie i konfigurację oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i 

obiegu dokumentacji medycznej; 

• dostawę oprogramowania obejmującego e-usługi.” 



5)     Pytanie 5: Pkt V. 1. 4) SIWZ – czy zamawiający doda wymagane oświadczenie do treści 

formularza ofertowego? Czy też Wykonawca ma przygotować własny wzór oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia? 

Ad. 5. Wzór oświadczenia został określony  w załączniku nr 2 do Oferty oświadczenie o 

braku powiązań 11.01.2017. Załącznik został udostępniony na portalu 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

6)     Pytanie 6: Pkt VI. 1. 6) SIWZ – wskazano wykaz oferowanych produktów zamiast wykazu 

wykonanych usług.  

Ad 6. Zamawiający doprecyzował  punkt, jednocześnie nadaje nowe brzmienie:  

 

6) załącznik nr 5 i 6 do oferty - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług oraz wykaz 

osób zdolnych do wykonania zamówienia- dokument ma umożliwić dokonanie oceny 

spełniania przez oferowane produkty wymagań określonych przez Zamawiającego.  

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

