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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Dział Zamówień Publicznych
38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345
Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/437/2018                                         Sanok, 21.12.2018 r. 
 
 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego na umowę serwisową produktów dostarczanych w ramach PSIM dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. 
 Znak sprawy: SPZOZ/ZAP/751/2018 
 
Udzielam  WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW : 
 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy Zapytanie ofertowe, 1. Przedmiot zamówienia: 

a) Oprogramowania InfoMedica/AMMS (producent Asseco Poland S.A.): 
- moduł Business Intelligence – wymagane jest przeprowadzenie reinstalacji i konfiguracji  
modułu. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wydzielić dany moduł spośród pozostałych i objąć go odrębną 
umową serwisową?  
Uzasadnienie: Wymaganiem Zamawiającego jest, aby Wykonawca posiadał status Autoryzowanego 
Przedstawiciela Asseco, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy (w załączeniu do niniejszej oferty). Z posiadanej wiedzy jedynie 
Asseco Poland S.A. posiada uprawnienia do reinstalacji, konfiguracji i serwisowania modułu 
Business Intelligence. W związku z tym ogranicza to grono potencjalnych Wykonawców bądź 
wymaga skorzystania przez potencjalnego Wykonawcę z usług podwykonawcy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiotu zamówienia. 
 Dodatkowo §3 pkt. 1 lit. h ulega zmianie: 
 
Było: korzystanie z konsultacji telefonicznych u Wykonawcy - Autoryzowanego Przedstawiciela 
Asseco, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, określonego w §2 ust.1. 
 
Jest: korzystanie z konsultacji telefonicznych u Wykonawcy - Autoryzowanego Partnera 
producenta oprogramowania objętego niniejszą umową, dysponującego pracownikami 
certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §2 ust.1. Przy 
podpisywaniu umowy Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty i certyfikaty. 
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy Zapytanie ofertowe, 1. Przedmiot zamówienia: 
b) Oprogramowania Systemu Wspomagającego Obieg Dokumentów – Isolda (producent Zeto 
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Rzeszów), 
Zwracamy się z prośbą o wykreślnie powyższego zapisu i objęcie ww. oprogramowania osobną 
umową serwisową. 
Uzasadnienie: 
Powyższy zapis ogranicza grono potencjalnych Wykonawców tylko i wyłącznie do producenta 
oprogramowania Isolda. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu §1 pkt. 1 lit. b. 
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy Zapytanie ofertowe, 1. Przedmiot zamówienia: 
 
Prosimy o podanie czy sprzęt wykazany w zamówieniu jest objęty gwarancją Producenta. Jeśli tak, 
to prosimy 
o podanie terminów, do kiedy ta gwarancja obowiązuje z wyszczególnieniem do każdej pozycji.  
 
Odpowiedź: Wymieniony sprzęt nie jest już objęty gwarancją producenta. 
 
 
Pozostałe zapisy  nie ulegają zmianom. 
 
 
 
                     Z poważaniem 


