
 

 
 

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
        tel. 61 841 92 94, fax 61 841 96 20    
       e-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl 
              Strona 1 z 14 

          Poznań, dnia 16 lipca 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 29/18 
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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 
projektu pt. „Usługi elektroniczne w GPSK Poln@” 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza 

treść zapytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian treści ISWZ na podstawie art. 38 

ust. 4 ustawy Pzp. 

Zestaw pytań nr 1 z 06.07.2018 r. 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

1.  
Dotyczy:  

część 2 zamówienia - Doposażenie środowiska 
informatycznego 

Pytanie:  

a. Czy Zamawiający jako spełniający warunki postępowania 
dopuści serwer, który nie posiada WSMAN? 

Zamawiający podtrzymuje zapis wymagania i 
wyjaśnia, że WSMAN jest standardem istotnym 

dla zarządzania serwerami. 

2.  b. Czy Zamawiający dopuści jako spełniający warunki 
postępowania serwer, który XCC posiada tylko SNMP v3 
(wymagane v.1,2,3) ? Zastosowanie takiego rozwiązania 
gwarantuje wprowadzenie nowocześniejszej technologii. 

Zamawiający zmodyfikował zapis wymagania 
przez wskazanie tylko standardu ‘SNMP min. v3’ 
usuwając zapis ‘v1, v2, ‘ i wyjaśnia, że według 
oficjalnego stanowiska organizacji IETF standard 
SNMP w wersji 3 opisany w dokumentach RFC 
3411 – RFC 3418 został uznany za obowiązujący i 
zastępujący wszystkie wcześniejsze wersje, tj. 
SNMP v1 i v2. 

3.  
c. W związku z informacją producenta , o zakończeniu 

produkcji (EOL- end of life ) półek rozszerzających do 
posiadanych przez Państwa macierzy, czy dopuszczą 
Państwo macierz Posiadającą 8gb Pamięci podręcznej 
(Cache) per kontroler. 

Czy zamawiający dopuści macierz, która nie posiadająca: 

 możliwość wirtualizacji zasobów (Wirtualizacja 
macierzy dostarczanej na macierzy posiadanej przez 
Zamawiającego lub wirtualizacja macierzy posiadanej przez 
Zamawiającego na macierzy dostarczanej); 

 tiering; 

 thin provisioning; 

Zamawiający podtrzymuje zapis wymagania i 
wyjaśnia, że wirtualizacja jest funkcjonalnością 
istotną. 
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L.p. Pytanie Odpowiedź 

4.  
d. W serwerach Zamawiający wymaga blokada dostępu do 

zainstalowanych dysków. Takie rozwiązanie posiadają np. 
serwery produkcji Dell. Serwery zainstalowane są w  
serwerowni, która nie jest dostępna dla osób niepowołanych 
i nie ma więc możliwości takowego dostępu do dysków 
przez osoby postronne. W związku z powyższym czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu blokady 
dostępu do zainstalowanych dysków co zdaniem 
Wykonawcy w istotny sposób przyczyni się do optymalizacji 
oferty bez utraty przewidzianej funkcjonalności? 

Zamawiający podtrzymuje zapis wymagania i 
wyjaśnia, że blokada dostępu do dysków 
zainstalowanych w serwerach jest istotnym dla 
Zamawiającego elementem zabezpieczenia 
warunków eksploatacji tych urządzeń 
ograniczającym ryzyko przypadkowego naruszenia 
konfiguracji sprzętowej serwerów podczas ich 
eksploatacji niezależnie od ograniczenia dostępu 
do serwerowni, które funkcjonuje w sferze 
organizacyjnej. 

 

 

Zestaw pytań nr 2 z 09.07.2018 r. 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

5.  
Ze względu na rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ a 
„Opisem przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 7 A) proszę 
o potwierdzanie, czy Wykonawca dobrze rozumie, że 
wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy załączyć 
do oferty zostały wymienione w SIWZ i są to: 

 Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy 

 (według załącznika nr 1 do SIWZ) 

 Oświadczenie [JEDZ] (składane elektronicznie) 

 Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

 Dowód wniesienia wadium oraz jest to 
zamknięta lista dokumentów i oświadczeń 
wymaganych wraz z ofertą? 

Zamawiający potwierdza że wymaga dokumentów 
określonych w SIWZ 

6.  
Zgodnie z zapisami „Opisu przedmiotu zamówienia” 
(Załącznik nr 7 A) – „Projekt graficzny aplikacji będzie 
stanowił kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis kryterium 
został zawarty w SIWZ. …” 

Czy należy traktować ten zapis, jak i kolejną jego treść, jako 
oczywistą omyłkę, tym samym uznać całość za niewiążącą 
dla wykonawcy? 

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 3.3 ppkt 3  
(Załącznik nr 7 A) stworzenie projektu graficznego 
aplikacji: 

„Projekt graficzny aplikacji musi wyróżniać się 
oryginalnością. Przez oryginalność projektu 
graficznego Zamawiający rozumie cechy aplikacji, 
które powodują, że się wyróżnia. Aplikacja może się 
wyróżniać dobrze zaprojektowanymi elementami 
interfejsu, jak również projektem graficznym. 
Interfejs aplikacji powinien być atrakcyjny wizualnie i 
estetycznie, przejrzysty i czytelny, powinien również 
przywoływać skojarzenia z tematem będącym 
przedmiotem aplikacji. Zamawiający weryfikując 
projekt graficzny ikony aplikacji będzie brał pod 
uwagę nawiązanie do tematyki aplikacji, projekt 
graficzny interfejsu, atrakcyjność wizualną, estetykę, 
przejrzystość, czytelność aplikacji, kolorystykę, 
poszczególne elementy wizualne /graficzne 
składające się na spójną całość aplikacji. 
Zamawiający będzie weryfikował projekt graficzny 
ikony aplikacji oraz projekt graficzny interfejsu –
minimum dwie wybrane główne sekcje wskazane w 
pkt. II przekazane przez Wykonawcę w formie pliku 
jpg w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy”. 

mailto:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl
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7.  
Zamawiający określił termin realizacji przedmiotu 
zamówienia na 29 września 2018 r. (sobota), co przy nawet 
najbardziej sprawnych przeprowadzeniu przez 
Zamawiającego postępowania (ocena ofert w dniu 
składania, wybór oferty w dniu przedstawienia dokumentów 
na wezwanie i w tym samym dniu podpisanie umowy) 
powoduje, że w ocenie Wykonawcy (jako profesjonalisty 
działającego na rynku) zrealizowanie tak złożonego 
przedmiotu zamówienia w sposób należyty w takim okresie 
jest nie do wykonania. 

W związku z powyższym składamy zapytanie czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji 

przedmiotu umowy na 100 dni od dnia podpisania umowy ? 

Zgodnie z SIWZ termin realizacji projektu 
wyznaczono na dzień 26.09.2018 r. 

8.  
Dotyczy Załącznik 6A - OPZ_ZAD.1 

Integracja z posiadanym przez Zamawiającego 
Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) – Moduł 
Archiwum Dokumentów.  

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczone usługi mają 
być zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego 
modułem Archiwum dokumentów cyfrowych (lokalne 
archiwum EDM) i to archiwum ma być źródłem danych dla 
opisanych usług elektronicznych? 

Zamawiający wyjaśnia, że integracja z Modułem 
Archiwum Dokumentów posiadanego przez 
Zamawiającego ZSI oznacza zasilanie usług 
elektronicznych dokumentami gromadzonymi w 
lokalnym archiwum EDM. 

9.  
Dotyczy Załącznik 6A - OPZ_ZAD.1 

Integracja z posiadanym przez Zamawiającego 
Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) – 
eRejestracja, eWyniki. 

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczony Portal dla 
Matek ma być zintegrowany z posiadanym przez 
Zamawiającego modułem eRejestracja i eWyniki, w taki 
sposób, aby pacjenci szpitala docelowo mogli korzystać z 
jednego konta pacjenta? 

Zamawiający wyjaśnia, że wymagany zakres 
integracji udostępnianych pacjentom  i wymaganie 
utworzenia konta dla pacjentów szpitala określa pkt. 
2.2.b) załącznika 7A do SIWZ. 

Zamawiający podkreśla jednocześnie, że tworzenie i 
utrzymywanie więcej niż jednego konta dla pacjenta 
GPSK jest nieracjonalne z punktu widzenia 
użyteczności takiego zasobu dla pacjenta, a 
organizacyjnie i technicznie jest działaniem 
nieuzasadnionym, nieracjonalnym i powodującym 
bezzasadne zwiększenie kosztów funkcjonowania dla 
Zamawiającego. 

Zamawiający zwraca również Wykonawcy uwagę na 
to, że uszczegółowienie technicznej realizacji 
przedmiotu zamówienia w tym zakresie Wykonawca 
musi zaproponować w analizie przedwdrożeniowej 

jak stanowi o tym pkt. 4.1.g) załącznika 7A do 
SIWZ. 

10.  
Dotyczy Załącznik 7A SOPZ_ZAD.1, 1.1 Wymagania ogólne 
l.p. 1 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na 
zapisie informacji statystycznych w logach aplikacji 
webowej świadczącej odpowiednią usługę elektroniczną? 

Zamawiający wyjaśnia, że log aplikacji webowej 
świadczącej odpowiednią usługę elektroniczną jest 
oczywistą formą rejestracji zdarzeń eksploatacji 
usługi dla rejestracji danych statystycznych 
identyfikujących dostęp i dotyczących zdarzeń 
dostępu, zakresu i etykiet czasowych. 

11.  
Dotyczy Załącznik 7A SOPZ_ZAD.1, 1.1 Wymagania ogólne 
l.p. 2 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na 
zapisie informacji statystycznych w logach aplikacji 
webowej świadczącej odpowiednią usługę elektroniczną? 

Zamawiający wyjaśnia, że log aplikacji webowej 
świadczącej odpowiednią usługę elektroniczną jest 
oczywistą formą rejestracji zdarzeń eksploatacji 
usługi dla rejestracji danych statystycznych 
identyfikujących dostęp i dotyczących zdarzeń 
dostępu, zakresu i etykiet czasowych. 
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12.  
Dotyczy Załącznik 7A SOPZ_ZAD.1, 1.1 Wymagania ogólne 
l.p. 3 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na 
możliwości generowania informacji publicznych i ich 
udostępniania polegające na analizie danych medycznych 
zgromadzonych w systemie HIS Zamawiającego? 

Proponowane rozwiązanie polegające na analizowaniu 
dokumentów elektronicznych zapisywanych w systemie 
elektronicznej dokumentacji medycznej: po pierwsze 
dotyczy funkcjonalności wychodzącej poza zakres 
przetwarzania tych dokumentów w samym archiwum 

dokumentów medycznych (nie jest optymalne czasowo), po 
drugie sam Zamawiający zauważa, że przez dłuższy czas 
funkcjonować będzie wersja papierowa dokumentacji 
medycznej, a to powoduje nierzetelne generowanie 
informacji publicznej bazując wyłącznie na zapisach 
archiwum dokumentów elektronicznych. 

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane wymaganie 
dotyczy wytwarzania informacji publicznych usług 
elektronicznych z danych statystycznych 
gromadzonych podczas ich eksploatacji i danych o 
zdarzeniach medycznych wytwarzanych przez usługę 
elektroniczną ‘Rejestr zdarzeń medycznych i EDM’ z 
obligatoryjnym zastosowaniem mechanizmu 
anonimizacji danych. 

13.  
Dotyczy Załącznik 7A SOPZ_ZAD.1  

Czy Zamawiający potwierdza, że zakres informacji 
publicznej zostanie określony na etapie wdrożenia 
rozwiązania i będzie dotyczył wyłącznie danych możliwych 
do określenia na podstawie danych szczegółowych i ich 
charakterystyce gromadzonych przez Zamawiającego w 
użytkowanym ZSI? 

Zamawiający wyjaśnia, że uszczegółowienie 
technicznej realizacji przedmiotu zamówienia w tym 
zakresie Wykonawca musi zaproponować w analizie 
przedwdrożeniowej jak stanowi o tym pkt. 4.1.g) 
załącznika 7A do SIWZ. 

Zamawiający wyjaśnia również, że zakres 
wytwarzanej informacji publicznej dotyczy usług 
elektronicznych budowanych w zakresie przedmiotu 
zamówienia. 

14.  
Dotyczy Załącznik 7A SOPZ_ZAD.1, 1.1 Wymagania ogólne 
l.p. 4 

Czy Zamawiający zaakceptuje propozycje Wykonawcy w 
zakresie opracowania struktury dokumentów XML służącej 
do prezentowana informacji publicznej w sytuacji, w której 
nie ma oficjalnie przyjętych przez CSIOZ ich definicji? 

Zamawiający wyjaśnia, że uszczegółowienie 
technicznej realizacji przedmiotu zamówienia w tym 
zakresie Wykonawca musi zaproponować w analizie 
przedwdrożeniowej jak stanowi o tym pkt. 4.1.g) 
załącznika 7A do SIWZ. 

15.  
Dotyczy Załącznik 7A SOPZ_ZAD.1, 1.1 Wymagania ogólne 
l.p. 6 

Czy Zamawiający potwierdza, że dysponuje własnym 
systemem klasy CMS lub serwerem WWW dostępnym 
publicznie, w którym dostawca mógłby osadzić serwis 

internetowy udostępniający informację publiczną oraz czy 
Zamawiający umożliwi posadowienie w nim aplikacji 
udostępniających interfejs webserwisów? 

Zamawiający wyjaśnia, że doprecyzował zapis przez 
dopisanie sformułowania ‘(Zamawiający udostępni 
do tego celu odpowiedni zasób)’. 

mailto:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl
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16.  
Dotyczy Załącznik 7A SOPZ_ZAD.1  

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zarządzania 
dostępem do dokumentów elektronicznych poprzez 
rozpatrzenie zapisanego w systemie wniosku o uzyskanie 
takiego dostęp do wszystkich dokumentów pacjentki 
(zarówno elektronicznych jak i tradycyjnych) lub w 
przypadku trwania udzielania pacjentowi świadczenia 
automatycznie? 

Zamawiający wyjaśnia, że obciążanie pacjentów 
koniecznością składania w jakiejkolwiek formie i 
postaci wniosków o udostępnianie dokumentów 
elektronicznych za bezzasadne, ponieważ 
dokumenty w takiej postaci z definicji muszą być dla 
pacjenta dostępne automatycznie po udzieleniu 
świadczeń, a takie udostępnianie będzie 
rejestrowane automatycznie przez odpowiednie 
rozwiązania informatyczne zbudowane w zakresie 
zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający podkreśla jednocześnie, że obowiązek 
składania przez pacjentów wniosków składanych w 

jakiejkolwiek formie i postaci o udostępnianie 
dokumentów tradycyjnych (papierowych) jest 
zasadny, ponieważ rejestracja takich udostępnień 
nie będzie realizowana automatycznie. 

17.  
Dotyczy Załącznik 7A SOPZ_ZAD.1  

Czy Zamawiający dla każdego wniosku pacjenta o wydanie 
dokumentacji będzie rozpatrywał taki wniosek indywidualnie 
i opracowywał dokumentację do wydania w sposób 
elektroniczny? Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w 
którym oznaczone w systemie, przez administratora 
danych, rodzaje dokumentów (np. wyniki laboratoryjne, 
karaty informacyjne, etc.) będą automatycznie możliwe od 
pobrania przez pacjenta posiadającego zweryfikowane 
konto internetowe w zbiorze usług elektronicznych 

zarządzanych przez Zamawiającego? 

Zamawiający wyjaśnia, że uszczegółowienie 
technicznej realizacji przedmiotu zamówienia w tym 
zakresie Wykonawca musi zaproponować w analizie 
przedwdrożeniowej jak stanowi o tym pkt. 4.1.g) 
załącznika 7A do SIWZ. 

18.  
Dotyczy Załącznik 7A SOPZ_ZAD.1, 1.5 Długotrwała 
archiwizacja EDM 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zarządzania 
systemem archiwizacji długotrwałej jako oddzielnego w 
stosunku do EDM produktu/zestawu produktów z 
określonymi procedurami postępowania? 

Zamawiający wyjaśnia, że nie określił sposobu 
realizacji tej usługi elektronicznej, a 
uszczegółowienie technicznej realizacji przedmiotu 
zamówienia w tym zakresie Wykonawca musi 
zaproponować w analizie przedwdrożeniowej jak 
stanowi o tym pkt. 4.1.g) załącznika 7A do SIWZ. 

19.  
Dotyczy Załącznik 7A SOPZ_ZAD.1  

Czy Zamawiający zaakceptuje wytwarzanie dokumentów 
elektronicznej dokumentacji medycznej w standardzie 
HL7CDA na poziomie III jedynie dla formatów przyjętych 
przez PIK prowadzoną przez CSIOZ? Pozostałe dokumenty 
będą natomiast dostępne w standardzie HL7CDA poziom I 
lub II. Prosimy o potwierdzenie. 

Zamawiający wyjaśnia, że uszczegółowienie 
technicznej realizacji przedmiotu zamówienia w tym 
zakresie Wykonawca musi zaproponować w analizie 
przedwdrożeniowej jak stanowi o tym pkt. 4.1.g) 
załącznika 7A do SIWZ. 

Zamawiający podkreśla jednocześnie, że oczywistym 
i nie podlegającym dyskusji jest wytwarzanie 
dokumentów medycznych na poziomie 3 standardu 
HL7 CDA dla formatów przyjętych przez PIK 
prowadzoną przez CSIOZ, a na poziomie co najmniej 
2 dla pozostałych dokumentów. 

20.  
Dotyczy Załącznik 6A SOPZ. Opis warunków realizacji 
zamówienia dla pakietu I, pkt. 3 tabela 2. Rozbudowa 
funkcjonalności zsi 

Czy Zamawiający dopuści inne nazewnictwo dostarczanych 
modułów, pod warunkiem, że moduły oprogramowania 
Wykonawcy będą posiadały funkcje wymagane przez 
Zamawiającego? 

Zamawiający wyjaśnia, że nie określił konieczności 
zachowania w oferowanym rozwiązaniu nazewnictwa 
modułów takiego, jak zastosowane w OPZ. 
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21.  
Dotyczy Załącznik 6A SOPZ. Opis warunków realizacji 
zamówienia dla pakietu I, pkt. 3 ppkt. J) 

Certyfikaty licencyjne zostaną przekazane Zamawiającemu 
w dniu uregulowania przez Zamawiającego należności za 
dostarczone licencje; w związku z brakiem szczegółowego 
formularza cenowego, prosimy o potwierdzenie, że 
certyfikaty licencyjne zostaną dostarczone Zamawiającemu 
dniu odbioru wraz z protokołem końcowym? 

Zamawiający zmodyfikował zapis wymagania przez 
zastąpienie sformułowania ‘uregulowania przez 
Zamawiającego należności za dostarczone licencje’ 
sformułowaniem ‘odbioru wraz z protokołem 
końcowym’. 

22.  
Dotyczy Załącznik nr 6A SOPZ. Opis warunków realizacji 
zamówienia dla pakietu i, pkt 4 ppkt. q) 

a. Prosimy o wykreślenia zapisu dot. załącznika nr 5 
ponieważ takowy nie występuje w dokumentacji 
udostępnionej przez Zamawiającego. 

b. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie ma zostać 
wykonane przez Wykonawcę przy współudziale osób 
wymienionych zgodnie z  wymogiem SIWZ Rozdział V 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ppkt 1.2.3.1. 
oraz, że nie jest to zamknięta lista osób, które będą 
mogły brać udział przy realizacji Zamówienia. 

Zamawiający zmodyfikował zapis wymagania przez 
zastąpienie sformułowania ‘w ofercie Wykonawcy w 
Wykazie osób (wg Załącznika nr 5 do SIWZ)’ 

sformułowaniem ‘zgodnie z wymaganiem SIWZ 
Rozdział V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ppkt. 1.2.3.1. z zachowaniem prawa Wykonawcy do 
wprowadzania zmian w składzie osobowym tego 
zbioru osób na zadach określonych w umowie’. 

23.  
Dotyczy Załącznik nr 6A SOPZ. Opis warunków realizacji 
zamówienia dla pakietu I, pkt 5. Wymagania dotyczące 
nadzoru autorskiego 

Zamawiający w w/w punkcie poza usługami gwarancyjnymi, 

określił usługi o charakterze serwisowym i nadzoru 
autorskiego. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy dotyczące 
gwarancji obejmującego m. in. usługi serwisu oraz nadzoru 
autorskiego odnoszą się wyłącznie do nowo dostarczanych 
modułów systemu informatycznego. 

Zamawiający doprecyzował zapis preambuły w pkt. 
5 załącznika 6A do SIWZ przez dopisane na końcu 
tej preambuły sformułowania ‘dla oprogramowania 
aplikacyjnego dostarczanego w zakresie przedmiotu 
zamówienia’. 

24.  
Dotyczy Umowa, CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2 PAR. KARY UMOWNE 

Umowa (cześć 1, par. 18 ; część 2 par. XVII)  Prosimy o 
zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”, aby Wykonawca nie był 
obciążony odpowiedzialnością za działania, na które nie ma 
realnego wpływu. Obarczanie odpowiedzialnością za 
zdarzenia nie będące w zakresie wpływu Wykonawcy jest 
nieuprawnione, zwiększa ryzyko transakcji, a tym samym 
cenę i prowadzi do nierównomierności stron w obrocie 
gospodarczym. 

Zamawiający zmodyfikował zapis przez zmianę 
sformułowania ‘za opóźnienia’ sformułowaniem ‘za 
zwłokę’. 

25.  
Dotyczy Załącznik nr 6A SOPZ, pkt 5. Wymagania dotyczące 
nadzoru autorskiego oraz umowa część 1-par. 2 definicje, § 
10. gwarancji i serwis pkt 5-10: 

Prosimy o potwierdzenie, że realizacja zgłoszeń 
serwisowych realizowana będzie wyłącznie za 
pośrednictwem udo-stępnionego Zamawiającemu przez 
Wykonawcę portalu zgłoszeń serwisowych i pomocy 
HelpDesk, - dotyczy części 1- dostawa i wdrożenie 
oprogramowania aplikacyjnego budującego 3 usługi 
elektroniczne(udostępnienie EDM, Długoterminowe 
archiwum skonsolidowanej EDM, Rejestr zdarzeń 
medycznych i EDM) 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań 
dotyczące zgłoszeń serwisowych i wyjaśnia, że w 
pkt. 5.e wskazał formularz elektroniczny jako jedną  
z możliwych dróg przekazania takiego zgłoszenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że nie określił 
sposobu realizacji i udostępnienia przez Wykonawcę 
formularza zgłoszenia serwisowego. 
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26.  
Dotyczy Umowa Część 1- § 10. Gwarancji i serwis pkt. 4 

Prosimy o usunięcie zapisu odnoszącego się do Załącznika 
nr 4- warunki serwisowe oraz gwarancyjne zostały 
określone w załączniku 6A do SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje korekty, a zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe warunki serwisu 
(świadczenia nieodpłatnych usług serwisowych) na 
podstawie Umowy na przedmiot umowy określa 
załącznik 2 do Umowy (opis przedmiotu 
zamówienia)” . 
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27.  
Dotyczy Umowa Część 1 - § 19, Umowa Część 2 - § 18,  
oraz SIWZ Rozdział XV 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie 
wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Przytoczone powyżej punkty pozostają ze sobą w 
sprzeczności, SIWZ wskazuje, że Zamawiający nie będzie 
wymagał wniesienia zabezpieczenia, a Umowa  określa 
konieczność jego wniesienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, polegającej na 
dostosowaniu SIWZ do wymagania wyrażonego w 
projekcie umowy dla cz. 1 i 2. W związku z powyższym 
Rozdział XV SIWZ oraz par. 19 umowy dla cz. 1 oraz pkt 
XVIII umowy dla cz. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w 
tym z również z tytułu rękojmi. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustala 
się w wysokości 10% wynagrodzenia Umownego 
określonego w §6 ust. 1. pkt 2) Zabezpieczenie musi 
zostać wniesione przed podpisaniem Umowy i może 
być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej 
lub w kilku następujących formach: pieniądzu, 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie 
zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 
2 PZP. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca 
wpłaca przelewem na rachunek  bankowy 
Zamawiającego w  Banku   CITI HANDLOWY  07 1030 
1247 0000 0000 8790 5012. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 
zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać 
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w następujący sposób: 
a. kwota w wysokości ………………..zł, słownie: 

…………………………. złote stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
odbioru końcowego robót. 

b. kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosząca  
30% wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, tj. ………………….. zł, słownie: 
……………………….złotych zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 
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28.  
Dotyczy Załącznik nr 7A SOPZ, SPECYFIKACJA WYMAGAŃ 
TECHNICZNYCH DLA ZADANIA I PKT. 2 PORTAL DLA 
MATEK PPKT. 2.3 ORAZ 3.3. 

Prosimy o potwierdzenie, czy przeniesienie na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu 
umowy dotyczy dokumentacji projektowej (związanej z 
przebiegiem projektu i dokumentowaniem tego przebiegu), 
a nie dokumentacji dotyczącej samego systemu 
(dokumentacja techniczna, instrukcje użytkownika)? 

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa 
jest oczywistym utworem w rozumieniu ustawy 
Prawo autorskie stworzonych przez Wykonawcę dla 
wykonania niniejszego zamówienia natomiast 
dokumentacja techniczna, instrukcja użytkownika, 
itp. Takimi utworami nie są. 

29.  
Dotyczy Załącznik nr 6A - szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla 
pakietu I, wymagania dotyczące wdrożenia, punkt g 

Prosimy o wydłużenie okresu na przedstawienie 
wymaganych dokumentów do przygotowania analizy 
przedwdrożeniowej do 7 dni od zawarcia umowy? 

Zamawiający wyraża zgodę. Punkt. 4 lit. g) Załącznik 

nr 6A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca w 
terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy 
wykaz dokumentów, których oczekuje od 
Zamawiającego do przeprowadzenia analizy 
przedwdrożeniowej”. 

30.  
Dotyczy Załącznik nr 6A - szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla 
pakietu I, wymagania dotyczące wdrożenia, punkt n 

Prosimy o informację ile osób ma zostać przeszkolonych z 
oprogramowania aplikacyjnego?  

Zamawiający informuje, że liczba osób do 
przeszkolenia będzie nie większa niż 20 osób. 

Czy szkoleniu ma podlegać jedynie dział obsługi 
informatycznej? 

Szkoleniu ma podlegać nie tylko dział obsługi, ale 
też co najmniej wytypowana grupa użytkowników, 

która będzie mogła przekazywać uzyskaną wiedzę 
innym użytkownikom 

31.  
Dotyczy Załącznik nr 6A - szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla 
pakietu I, wymagania dotyczące wdrożenia, punkt o 

Prosimy o sprecyzowanie co winien zawierać harmonogram 
przygotowań administratorów? 

Zamawiający doprecyzował zapis wymagania przez 
dopisane na końcu sformułowania ‘(min. zakres 
przygotowania w podziale na zadania, terminy 
wykonania określonych zadań, wskazanie ew. 
podziału na grupy osobowe z przypisaniem ich do 
zadań i terminów)’. 

Prosimy o wydłużenie terminu przedstawienia 
harmonogramu przygotowań administratorów na termin po 
przedstawieniu i zaakceptowaniu analizy 
przedwdrożeniowej. 

Zamawiający wyraża zgodę. Punkt. 4 lit. o) Załącznik 
nr 6A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 
słowa ”po zawarciu umowy” zastępują się „po 
przedstawieniu i zaakceptowaniu analizy 
przedwdrożeniowej” 

32.  
Dotyczy Załącznik nr 6A - szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla 
pakietu I, wymagania nadzoru autorskiego, punkt e: 

Prosimy o wyrażenie zgody na zgłaszanie awarii / usterki 
oraz zamykanie zgłoszeń za pośrednictwem platformy Help 
Desk dla zakresu usług elektronicznych, a protokół np. w 
postaci miesięcznego zestawienia wykonanych zgłoszeń 
będzie jedynie potwierdzeniem wykonania prac 
serwisowych i nie będzie musiał być podpisywany dla 
swojej ważności? Prosimy o rezygnację z dostarczenia 
wzoru „protokołu usunięcia awarii/usterki” dotyczy części 1- 
dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego 
budującego 3 usługi elektroniczne(udostępnienie EDM, 
Długoterminowe archiwum skonsolidowanej EDM, Rejestr 

zdarzeń medycznych i EDM). 

Zamawiający oprócz rozwiązania wskazanego w 
opisie przedmiotu zamówienia dla pakietu I, 
wymagania nadzoru autorskiego, punkt e) 
dopuszcza proponowane w pytaniu rozwiązanie 
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33.  
Dotyczy Załącznik nr 6A - szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla 
pakietu I, wymagania dotyczące terminów, punkt a 

Prosimy o skrócenie czasu na przedstawienie 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego na 2 dni 
kalendarzowe przed zawarciem umowy. 

Zapisy Siwz pozostają bez zmian. Wskazany przez 
Zamawiającego termin 5 dni jest terminem 
maksymalnym 

34.  
Dotyczy Załącznik nr 6A - szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla 
pakietu I, odbiór końcowy, punkt a 

Prosimy o skrócenie terminu przystąpienia do czynności 

odbioru przedmiotu zamówienia na 3 dni robocze od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do 
odbioru końcowego. 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu wskazanego 
w pkt. 7 lit. a w Załączniku nr 6A  - Opis warunków 
realizacji zamówienia dla pakietu I, z 7 dni na 5 dni 

35.  
Dotyczy Załącznik nr 7A SOPZ, Obowiązki zamawiającego 

Prosimy o skrócenie terminu na przekazanie treści tekstów 
merytorycznych w terminie 10 dni roboczych od dnia 
wystąpienia przez Wykonawcę o przekazanie treści. 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

36.  
Dotyczy Umowa Zał.8 A, paragraf 3, pkt 2, ppkt. 4. 

Czy w przypadki braku istnienia certyfikatów 
Oprogramowania Aplikacyjnego do stosowania w 
jednostkach służby zdrowia Zamawiający zrezygnuje z 
wymogu ich dostarczenia? 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, 
że nie określa zakresu stosowania Oprogramowania 
Aplikacyjnego dla certyfikatów. 

37.  
Dotyczy Umowa Zał.8 A, Dot. paragraf 13, pkt. 5 

Prosimy o skrócenie czasu do 3 dni roboczych od wykonania 
dostaw lub etapów do podpisania protokołu odbioru danego 
etapu lub dostawy. 

Zapisy Siwz pozostają bez zmian. Wskazany przez 
Zamawiającego termin 5 dni jest terminem 
maksymalnym 

38.  
Dotyczy Umowa Zał.8 A, paragraf 18, pkt. 2: 

Prosimy o rezygnację z naliczania kar za opóźnienia 
Wykonawcy w stosunku do terminów wykonania 
poszczególnych Zadań określonych w Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym w przypadku terminowej realizacji 
Umowy. 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
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39.  
Dotyczy Umowa Zał.8 A, umowa - Procedury odbioru 

Prosimy o dopuszczenie na zmianę terminów na: 

1) zgłoszenie gotowości do odbioru (na wniosek 
Wykonawcy do Zamawiającego): 

 3 dni robocze wyprzedzenia dla dostaw; 

 3 dni roboczych wyprzedzenia dla dokumentacji 
powykonawczej; 

 3 dni robocze wyprzedzenia dla wdrożenia 
administratorów i użytkowników; 

 3 dni roboczych dla odbioru końcowego. 

2) przystąpienie do odbioru (po potwierdzeniu wniosku 
Wykonawcy przez Zamawiającego): 

 do 2 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla 
dostaw; 

 do 2 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla 
dokumentacji powykonawczej; 

 do 2 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla 
wdrożenia administratorów i użytkowników; 

 do 2 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla 
odbioru końcowego. 

1) Zapisy SIWZ pozostają bez zmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zamawiający dokonuje następującej zmiany 
terminów: 

 do 3 dni roboczych od wniosku Wykonawcy 
dla dokumentacji powykonawczej; 

 do 3 dni roboczych od wniosku Wykonawcy 
dla odbioru końcowego. 

40.  
Dotyczy Umowa Zał.8 A, umowa – odbiór końcowy, 
Załącznik nr 6, punkt 1) 

Tiret drugi wnosimy o skrócenie terminu odpowiednio z 7 
na 3 i z 5 na 2 dni robocze. Podyktowane jest to 
zwiększeniem tempa odbioru co bezpośrednio przełoży się 
optymalizację prac. 

j.w 

41.  
Dotyczy Umowa Zał.8A, OPZ, paragraf 11, pkt 3 oraz OPZ 
ZAD. 1 wymagania nadzoru autorskiego, punkt g i h 

Prosimy o dopuszczenie rejestrowania wykonywanych usług 
wdrożeniowych oraz zgłaszanie awarii / usterki oraz 
zamykanie zgłoszeń dla zakresu usług elektronicznych. za 

pośrednictwem Help Desku oraz prosimy o rezygnację z 
przesyłania potwierdzeń przyjęcia zgłoszeń oraz z 
potwierdzania wykonywania prac protokołem na rzecz 
protokołu generowanego z platformy Help Desk w której to 
protokół będzie np. miesięcznym zestawieniem wykonanych 
i nie będzie musiał być podpisywany dla swojej ważności? 
dotyczy części 1- dostawa i wdrożenie oprogramowania 
aplikacyjnego budującego 3 usługi 
elektroniczne(udostępnienie EDM, Długoterminowe 
archiwum skonsolidowanej EDM, Rejestr zdarzeń 
medycznych i EDM) 

Zamawiający oprócz rozwiązania wskazanego w 
opisie przedmiotu zamówienia dla pakietu I, 
wymagania nadzoru autorskiego, punkt g) i h) 
dopuszcza proponowane w pytaniu rozwiązanie 
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42.  
Dotyczy Załącznik nr 6B - szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla 
pakietu II, wymagania dotyczące terminów, punkt a 

Prosimy o skrócenie czasu na przedstawienie 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego na 2 dni 
kalendarzowe przed zawarciem umowy. 

Zapisy Siwz pozostają bez zmian. Wskazany przez 
Zamawiającego termin 5 dni jest terminem 
maksymalnym 

43.  
Dotyczy Załącznik nr 6B - szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia. Opis warunków realizacji zamówienia dla 
pakietu II, Dot. odbiór końcowy, punkt a 

Prosimy o skrócenie terminu przystąpienia do czynności 

odbioru przedmiotu zamówienia na 3 dni robocze od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do 
odbioru końcowego. 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu wskazanego 
w pkt. 7 lit. a w Załączniku nr 6B - Opis warunków 
realizacji zamówienia dla pakietu II, z 7 dni na 5 dni 

44.  
Dotyczy Umowa Zał.8 B, paragraf 3, pkt 2, ppkt. 4 

Czy w przypadki braku istnienia certyfikatów 
Oprogramowania Aplikacyjnego do stosowania w 
jednostkach służby zdrowia Zamawiający zrezygnuje z 
wymogu ich dostarczenia? 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ i wyjaśnia, 
że nie określa zakresu stosowania Oprogramowania 
Aplikacyjnego dla certyfikatów. 

45.  
Dotyczy Umowa Zał.8 B, paragraf 11, pkt 3 

Prosimy o dopuszczenie rejestrowania wykonywanych usług 
wdrożeniowych za pośrednictwem Help Desku oraz prosimy 
o rezygnację z potwierdzania wykonywania prac protokołem  

na rzecz protokołu generowanego z platformy Help Desk w 
której to protokół będzie np. miesięcznym zestawieniem 
wykonanych i nie będzie musiał być podpisywany dla swojej 
ważności? 

Zamawiający oprócz rozwiązania wskazanego w 
Zał.8 B, paragraf 11, pkt 3 dopuszcza proponowane 
w pytaniu rozwiązanie. 

46.  
Dotyczy Umowa Zał.8. B, paragraf 13, pkt. 5 

Prosimy o skrócenie czasu do 3 dni roboczych od wykonania 
dostaw lub etapów do podpisania protokołu odbioru danego 
etapu lub dostawy. 

Zapisy Siwz pozostają bez zmian. Wskazany przez 
Zamawiającego termin 5 dni jest terminem 
maksymalnym 

47.  
Dotyczy Umowa Zał.8. B, paragraf 18, pkt. 2 

Prosimy o rezygnację z naliczania kar za opóźnienia 
Wykonawcy w stosunku do terminów wykonania 
poszczególnych Zadań określonych w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym w przypadku terminowej realizacji 
Umowy. 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
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48.  
Dotyczy Umowa Zał.8. B, Procedury odbioru 

Prosimy o dopuszczenie na zmianę terminów na: 

1) zgłoszenie gotowości do odbioru (na wniosek 
Wykonawcy do Zamawiającego): 

 3 dni robocze wyprzedzenia dla dostaw; 

 3 dni roboczych wyprzedzenia dla dokumentacji 
powykonawczej; 

 3 dni robocze wyprzedzenia dla wdrożenia 
administratorów i użytkowników; 

 3 dni roboczych dla odbioru końcowego. 

2) przystąpienie do odbioru (po potwierdzeniu wniosku 
Wykonawcy przez Zamawiającego): 

 do 2 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla 
dostaw; 

 do 2 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla 
dokumentacji powykonawczej; 

 do 2 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla 
wdrożenia administratorów i użytkowników; 

 do 2 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla 
odbioru końcowego 

1) Zapisy SIWZ pozostają bez zmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zamawiający dokonuje następującej zmiany 
terminów: 

 do 3 dni roboczych od wniosku Wykonawcy 
dla dokumentacji powykonawczej; 

 do 3 dni roboczych od wniosku Wykonawcy 
dla odbioru końcowego. 

49.  
Dotyczy Umowa Zał.8. B, odbiór końcowy, Załącznik nr 6, 
punkt 1), tiret 2 

Wnosimy o skrócenie terminu odpowiednio z 7 na 3 i z 5 na 
2 dni robocze. Podyktowane jest to zwiększeniem tempa 
odbioru co bezpośrednio przełoży się optymalizację prac. 

j.w 

50.  
Czy w ramach doświadczenia określonego w punkcie 
1.2.2.1.b) SIWZ zostanie dopuszczony wykonawca, który 
wykaże się następującym doświadczeniem: 

A. W okresie ostatnich trzech lat przygotował co najmniej 1 
aplikację z indywidualizowanym dostępem na system iOS i 
Android o wartości powyżej 300 000 zł brutto. 

B. W okresie ostatnich trzech lat wykonał usługę polegającą 
na zaprojektowaniu i wykonaniu portalu internetowego 
gromadzącego min. 2000 artykułów oraz dokonał integracji 
z portalem ontologii łączącej pojęcia, wyrazy, frazy przy 
pomocy relacji różnego rodzaju o objętości powyżej 500 
pojęć i 1000 relacji. 

Akceptacja powyższych warunków zdaniem Wykonawcy 
może wpłynąć korzystnie na liczbę profesjonalnych 
podmiotów ubiegających się o zamówienie i zwiększy 
konkurencyjność. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 
1.2.2.1. lit. b) w następujący sposób: 

budowę i wdrożenie min. dwóch rozwiązań 
aplikacyjnych realizujących funkcjonalność portalu z 
indywidualizowanym dostępem dla użytkowników 
(konta użytkowników) obejmującą minimum tablice 
informacyjną (aktualności), profil użytkownika, 

forum dyskusyjne i podręczne archiwum plików dla 
użytkowników portalu o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto 

lub 

przygotował co najmniej 1 aplikację na urządzenia 
mobilne o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł 
brutto i zaprojektował i wykonał co najmniej 1 portal 
internetowy gromadzący min. 2000 artykułów oraz 
dokonał integracji z portalem ontologii łączącej 
pojęcia, wyrazy, frazy przy pomocy relacji różnego 
rodzaju o objętości powyżej 500 pojęć i 1000 relacji 
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51.  
Dotyczy Załącznik nr 7A - SOPZ. Specyfikacja wymagań 
technicznych dla zadania I, W punkcie 2.4 Postanowienia 
dodatkowe, ppkt. 2 

Wskazano, że wykonawca zapewni utrzymanie portalu przez 
okres równy gwarancji na funkcjonowanie portalu. Czy 
oznacza to, że portal ma zostać zainstalowany na serwerze 
utrzymywanym przez dostawcę przez okres gwarancji oraz 
czy wykonawca ma odpowiadać za prowadzenie prac o 
charakterze administracyjno-utrzymaniowym przy portalu 
przez ten okres? 

Zamawiający doprecyzował zapis wymagania przez 
dopisanie na końcu sformułowania ‘(dotyczy 
rozwiązania wytwarzającego funkcjonalności portalu 
dla matek – w tym prac administracyjno-
utrzymaniowych przy tym rozwiązaniu, a nie 
zasobów informatycznych i środowiska eksploatacji 
tego portalu oraz prowadzenia prac o charakterze 
administracyjno-utrzymaniowym przy tych zasobach 
i środowisku)’. 

52.  
Zamawiający dokonuje zmiany Zał. nr 8A i 8B tj. projektu umowy dla cz. 1 i 2 poprzez dodanie odpowiednio w pkt 
21 pkt 1 ppkt 17 oraz - w XX pkt 1 ppkt 17 następującej dopuszczalnej zmiany umowy 

„uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 20014- 2020 na zmianę terminu 
zakończenia realizacji Projektu” (aktualnie Zamawiający takiej zgody nie posiada, ale wystąpił o uzyskanie zgody na 
zmianę terminu realizacji projektu do 30.10.2018; Zamawiający jednak nie gwarantuje, że zgodę taką uzyska, w 
związku z czym jako termin obowiązujący Wykonawca musi traktować termin wskazany w Umowie). 

 

Z uwagi na fakt, że dokonane zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2018/S 116-

263950, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 zmienia termin składania ofert, który wyznacza na dzień 

03.08.2018 r. Godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a informacja o 

zmianach zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

Załączniki do niniejszego pisma stanowią: 

SIWZ – po zmianach 

Zał. nr 6A – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 – po zmianach 

Zał. nr 7A – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 – po zmianach 

Zał. nr 8A – Projekt umowy dla cz. 1 – po zmianach 

Zał. nr 8B – Projekt umowy dla cz. 2 – po zmianach 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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