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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie
z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku ze
zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wyjaśnia:
Pytanie 1
Prosimy o wyjaśnienie, czy w pkt 7.18 Załącznika nr 2 do SIWZ „Wymagania funkcjonalne Dodatkowe
są wymaganiami dodatkowymi, których spełnianie jest obligatoryjne czy też są wymaganiami
obligatoryjnymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej?
Odpowiedź:
Wymagania te są obowiązkowe. Niespełnienie tych wymagań spowoduje odrzucenie
oferty Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA w pkt 8 ( na stronie 8) poprzez dodanie zapisu:
Zamawiający, przed ostatecznym wyborem najkorzystniejszej oferty, zastrzega sobie
możliwość przeprowadzenia prezentacji w celu potwierdzenia zgodności oferowanego Systemu z
punktu widzenia jego funkcjonalności z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi prezentację oferowanego rozwiązania, w celu
potwierdzenia zgodności oferowanej funkcjonalności oprogramowania z wymaganiami określonymi
w dokumentacji przetargowej.
Prezentacja zostanie przeprowadzona według niżej opisanych zasad:
 Prezentacja zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w wezwaniu, lecz nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia wysłania Wykonawcy wezwania.
 Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
 Podczas prezentacji systemu Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie
wymagań i parametrów wymaganych obligatoryjnie i wykazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ
 Wykonawcę w czasie prezentacji reprezentować będzie osoba uprawniona do działania w
imieniu Wykonawcy (ujawniona we właściwym rejestrze) lub upoważniona na podstawie
pełnomocnictwa załączonego do oferty lub złożonego w oryginale lub notarialnie
potwierdzonej kopii w czasie prezentacji.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokumentowania przeprowadzonej prezentacji w
formie nagrania video.












Prezentacje poszczególnych Wykonawców będą odbywały się w kolejnych wyznaczonych przez
Zamawiającego dniach, zgodnie z zasadą pierwszy prezentuje Wykonawca którego oferta
uznana zostanie za najkorzystniejszą, tj otrzyma największą liczbę punktów za kryteria
określone w SIWZ, następnie kolejny itd.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sobie wszelkiego niezbędnego do
przeprowadzenia prezentacji sprzętu, w tym ekranu, rzutnika oraz sprzętu komputerowego z
zainstalowanym
oprogramowaniem
koniecznym
do
uruchomienia
oferowanego
oprogramowania.
W wyznaczonym dniu prezentacji Wykonawca dostarczy i przygotuje, w ciągu maksymalnie 60
minut, środowisko niezbędne do przeprowadzenia prezentacji, na własnym sprzęcie
komputerowym.
Prezentacja odbędzie się wyłącznie z wykorzystaniem komputera/laptopa z zainstalowanym i
w pełni skonfigurowanym systemem, wypełnionym danymi prezentacyjnymi ( testowymi), z
uwzględnieniem oferowanych modułów i funkcjonalności.
Nie dopuszcza się, aby prezentowana wersja testowa systemu działała w wersji zdalnej przez
jakiekolwiek połączenia zdalne albo była prezentacją multimedialną np. PowerPoint.
Scenariusz prezentacji identyczny dla wszystkich Wykonawców zostanie przesłany
Wykonawcom wraz z wezwaniem do przeprowadzenia prezentacji.
Prezentacja zostanie przeprowadzona w dzień roboczy. Zamawiający na prezentację
przeznacza maksymalnie 5 godzin.
W przypadku gdy okaże się w czasie prezentacji, że oferowany przez wykonawcę system nie
spełnia wymagań funkcjonalnych, określonych w SIWZ oferta Wykonawcy podlegać będzie
odrzuceniu.
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