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 OR.272.1.21.2018                     Brzeg, dnia 31.01.2019 r.   
 

Termin składania ofert: 11.02.2019 r. do godz. 12:30.  

Otwarcie ofert: 11.02.2019 r. godz. 13:00.  

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, 

przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – trzecie 

postępowanie  

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2018 r, poz. 1986, 2215), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że do 

Zamawiającego wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:  

Pytanie nr 1: 

1. Dotyczy OPZ pkt 11. Monitor TYP 2  

W związku ze zmianami technologicznymi oraz dostępnością produktów na rynku prosimy 

o dopuszczenie monitora: 

 ważącego bez podstawy i okablowania max. 9kg (z podstawą i okablowaniem nie więcej 

niż 16kg) 

 typowym zużyciu energii nie więcej niż 55W, maksymalnym nie większym niż 250W 

i podczas czuwania mniej niż 0,5W 

 posiadające certyfikat klasy premium wg. normy EN60950-1 

 posiadającym złącza: 

2 x HDMI 2.0  

1x  Audio out 

1 x DP 1.2  

2 x USB 3.0 typu upstream 

4 x USB 3.0 typu downstream  

1 x USB Type-C (Możliwość przesyłu danych lub jako dodatkowy port wideo) 

i spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 2:  

W związku z licznymi modyfikacjami dokumentów SIWZ zwracamy się z prośbą o ich 

ujednolicenie – ułatwi to w znaczny sposób przygotowanie dla Państwa oferty a co ważniejsze 

wykluczy złożenie błędnych (nieaktualnych) dokumentów. 

Odpowiedź :  

Zamawiający dn. 31.01.2019r. ujednolicił zamieszczone dnia 16.01.2019r. n/w załączniki, tj. 

 zał. nr 1b – parametry oferowanego sprzętu,  

 zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, 

 zał. nr 14 – umowa o zamówienie publiczne,  

 poprzez wprowadzenie zmian, które nastąpiły dnia 28.12.2018r. (dot. zał. nr 1b i nr 2) oraz dnia 

25.01.2019 r. (dot. zał. nr 14).  

Jednakże Zamawiający informuje, iż załączniki te zawierają jedynie zmiany, które nastąpiły w ich 

treści.  
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Wszędzie tam, gdzie Zamawiający w wyniku udzielonych dotychczas wyjaśnień, dopuścił inne 

rozwiązania wnioskowane przez Wykonawców, Wykonawca przy sporządzaniu oferty przetargowej 

winien we własnym zakresie je uwzględnić. 

Ujednolicone dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.  

 

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż na dzień 31.01.2019 r. aktualne są dokumenty wykazane                      

w poniższej tabeli, które należy odczytywać w powiązaniu z dotychczas udzielonymi 

wyjaśnieniami. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

WICESTAROSTA 

           () 

                                                                         Ewa Smolińska  

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. ujednolicony zał. nr 1B 

2. ujednolicony zał. nr 2 

3. ujednolicony zał. nr 14 

Nr 

załącznika 

Nazwa dokumentu Data zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego w BIP-ie 

--- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  16.01.2019 

1 Formularz oferty 16.01.2019 

1A Pełnomocnictwo  06.12.2018 

1B Parametry oferowanego sprzętu  31.01.2019 

1C Zakres jakościowy  16.01.2019 

1D Zakres ilościowy 06.12.2018 

2 Opis przedmiotu zamówienia  31.01.2019 

3 Jedz 06.12.2018 

4 Oświadczenie o przynależności  06.12.2018 

5 Wykaz dostaw 06.12.2018 

6 Wykaz osób 06.12.2018 

7 Oświadczenie nt wykształcenia  06.12.2018 

8-12 Oświadczenia  06.12.2018 

13 Zobowiązanie  06.12.2018 

14 Umowa o zamówienie publiczne 31.01.2019 

15 Regulamin i scenariusz prezentacji  16.01.2019 


