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Katowice, dn. 08.12.2016r 
 
 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę stacji roboczych DICOM.   
                            Nr sprawy: ZP-16-123BN 
 
                       
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm), udzielam następujących odpowiedzi : 
   
 
1. W związku dostawą dwóch stacji roboczych prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga 

dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na 
koszt Wykonawcy? Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego nie wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanych urządzeń 
do systemu RIS/PACS. 

2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem 
RIS/PACS na koszt Wykonawcy? Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania                 
o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego sprzętu                
z systemem RIS/PACS. 

3. Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace 
konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, na koszt 
Wykonawcy? Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego nie wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace.  

4. dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr I - Radiologiczna stacja przeglądowa 21 cali –                                
4 sztuki: 2. dot. pkt. 2 – Procesor – Według naszej najlepszej wiedzy w najnowszych komputerach Apple 
iMac 21,5 montowany jest procesor Intel Core i5-5575R o taktowaniu 2,80GHz, który aktualnie w teście 
PassMark (wynik na dzień 05.12.2016 r. w załączeniu do niniejszego pisma) – CPU Mark posiada wynik 
6836.  
Zamawiający wymaga dla celów porównawczych aby procesor spełniał wskaźniki testu PassMark – CPU 
Mark ze strony:  www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – z wynikiem min.: 6900 punktów. 
Informujemy, że dla wyspecyfikowanej stacji komputerowej Apple iMac 21,5” z procesorem                                 
w najwyższej możliwej konfiguracji czyli Intel Core i5-5575R wynik ze strony 
www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – to 6836 punktów. Niemożliwe jest zatem spełnienie 
minimalnych wymogów stawianych przez Zamawiającego.  
Informujemy, że wyniki ze strony www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html często się zmieniają, 
czasem nawet kilka razy w ciągu miesiąca, zatem jeżeli Zamawiający stawia taki wymóg w postępowaniu 
powinien przewidzieć taką sytuację i odpowiednio dostosować wymóg punktowy. 
Prosimy zatem o dostosowanie wymogu punktowego do realnego poziomu dzięki czemu będzie 
możliwym spełnienie wymogów Zamawiającego przez oferenta. 
Na potwierdzenie powyższego załączamy aktualne wyniki testów procesora ze strony 
www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. 
Czy zatem Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stacji iMac 21,5” z procesorem z wynikiem testu 
Passmark wynoszącym 6836 punktów? 
Odp.: Zamawiający w punkcie 2 zmienia wymaganie na : Dla celów porównawczych procesor musi 
spełniać wskaźniki testu PassMark – CPU Mark ze strony: 
ww.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html  – z wynikiem min.: 6836 punktów 

 
5. dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr II - Radiologiczna stacja przeglądowa                                

27 cali - 1 sztuka: dot. pkt. 12 – Klawiatura – firma, która produkuje klawiaturę o wymaganych przez 
Zamawiającego parametrach (Apple) nie spełnia jednego z opisanych parametrów, tj.: bezprzewodowa 
klawiatura z polem numerycznym.  
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Czy zatem Zamawiający zgodzi się na dostarczenie klawiatury przewodowej, która spełnia pozostałe 
wymagania Zamawiającego? 
Odp.: Zamawiający w punkcie 12 zmienia wymaganie na: Przewodowa klawiatura, pełnowymiarowa                         
z wydzieloną częścią numeryczną, układ QWERTY  
 
6. Czy Zamawiający wymaga przeszkolenia z obsługi dostarczonego sprzętu czy również                                             

z oprogramowania OSIRIX? Ile osób ma zostać przeszkolonych oraz ilu godzinne winno być szkolenie? 
Proszę o szczegółowe informacje dot. wymaganego w projekcie umowy §2 pkt 2 szkolenia z obsługi.  
Odp.: Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie podstawowych informacji odnośnie 
konfiguracji i eksploatacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania - 2 osoby z Działu Informatyki . 
Szkolenie odbędzie się w miejscu realizacji zamówienia.   Czas trwania szkolenia określi Wykonawca 
w oparciu o swoje doświadczenie w tym zakresie, nie mniej jednak niż 2 godziny.   

 

 
 
 
 
 

                                                    Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek  
 

 


