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Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na modernizację serwerowni wraz
z aktualizacją oprogramowania serwerowego i migracją danych Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.; (nr sprawy: WSZ-EP-54/2018 ).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1
SIWZ, Warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający określił następujące warunki udziału w postepowaniu:
„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę
w zakresie rozbudowy serwerowni wraz z migracją danych dla szpitalnego systemu informatycznego,
o łącznej wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto”
Proces migracji danych szpitalnego systemu informatycznego, jest procesem bardzo
skomplikowanym i wymagającym od wykonawcy wiedzy o konfiguracji migrowanej bazy, jej
optymalizacji i ustawienia wielu procesów bazodanowych dla właściwego funkcjonowania systemu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa migrowanych danych i maksymalnego ograniczenia czasu
niedostępności systemu ze względu na migrację, czy Zamawiający zdecyduje się na zmianę
warunków udziału w postępowaniu na następujące:
„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę
w zakresie rozbudowy serwerowni wraz z migracją danych dla systemu informatycznego
użytkowanego przez Zamawiającego (Eskulap), o łącznej wartości nie mniejszej niż 400.000 zł
brutto”.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 7.2. ppkt.1, dotyczące warunków udziału
w postępowaniu, które otrzymują następujące brzmienie: „Wykonawca musi wykazać, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie rozbudowy
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serwerowni wraz z migracją danych dla szpitalnego systemu informatycznego Eskulap, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto”. W związku z tym Zamawiający umieści modyfikację
na stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający oczekuje aby Wykonawca posiadał aktualną autoryzację właściciela majątkowych
praw autorskich systemu informatycznego Eskulap uprawniającą do świadczenia usług
wdrożeniowych, opieki serwisowej i dostępu do nowych wersji systemu informatycznego Eskulap z
zastrzeżeniem możliwości żądania przedmiotowych dokumentów przez Zamawiającego w każdym
momencie na etapie realizacji przedmiotu zamówienia oraz aby Wykonawca dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia), tj.
posiadającymi znajomość i doświadczenie w administracji baz danych systemu Eskulap potwierdzoną
certyfikatem wystawionym przez producenta systemu Eskulap z zastrzeżeniem możliwości żądania
przedmiotowych dokumentów przez Zamawiającego w każdym momencie na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego. W związku z tym zmodyfikuje par. 1 w zał. nr 3 do
SIWZ – Projekt umowy nr 54/2018 poprzez dodanie ust. 10 oraz 11, który zamieści na stronie
internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca
dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
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