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oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/14/2010
dotyczy:  zakup  specjalistycznego  sprzętu  medycznego  oraz  informatyzacja  SPZOZ 
w  Parczewie  w  celu  poprawy  jakości  i  dostępności  ochrony  zdrowia  w  powiecie 
parczewskim.

Modyfikacja /Wyjaśnienie SIWZ
W  związku  z  modyfikacją  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z późniejszymi 
zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W  załączniku  nr  2  Zadanie  nr  1  Przeniesienie  danych  z  oprogramowania  obecnie 
użytkowanego przez zamawiającego do SIWZ było:

Nazwa aplikacji Producernt typ baz danych
Kadry -płace PIK pdf
F-K PIK pdf
Koszty PIK pdf
Gospodarka 
materiałowa

PIK pdf

Środki trwałe PIK pdf
Apteka PIK pdf
RUM Procomerce Btrieve

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 1 Przeniesienie danych z oprogramowania 
obecnie użytkowanego przez zamawiającego do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

Nazwa aplikacji Producernt typ baz danych
Kadry -płace PIK dbf
F-K PIK dbf
Koszty PIK dbf
Gospodarka 
materiałowa

PIK dbf

Środki trwałe PIK dbf
Apteka PIK dbf
RUM Procomerce Btrieve

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG Stół do zdjęć kostnych z kolumną lampy pkt. 
51 było: „.Minimalna wysokość lampy od podłogi: ≤ 45 cm”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr Aparat RTG Stół do zdjęć kostnych z kolumną 
lampy pkt. 51 otrzymuje nowe brzmienie: „Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi: ≤ 45 
cm”

W załączniku  nr  2  Zadanie  nr  2  Aparat  RTG Statyw do  zdjęć  płucnych pkt.  60  było: 
„Minimalna wysokość środka załadowanej kasety od podłogi: ≤ 40 cm”.
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr Aparat RTG Statyw do zdjęć płucnych pkt. 60 
otrzymuje nowe brzmienie: „Minimalna wysokość środka załadowanej kasety od podłogi: ≤ 45 
cm”.
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Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z  prośbami  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść  niniejszego  wyjaśnienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  przesyła  się  wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się 
na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad.  1.  Zamawiający  wymaga  aby  wszystkie  części  składowe  aparatu  posiadały  dokumenty 
dopuszczające do użytkowania na terenia Polski i Unii Europejskiej. 

Ad. 2. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza generator z możliwością regulacji mAs w zakresie min. 0,5 ≥ 600.
Ad. 4. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania tj. wyświetlanie w % oraz jednostkach cieplnych.
Ad. 5.  Zamawiający  dopuszcza stół  w którym odległość  kasety  w uchwycie  od powierzchni  blatu 

wynosi 7,8 cm.
Ad. 6. Zamawiający wymaga aby ognisko lampy i środek kasety na statywie płucnym znajdował się na 

wys. ≤ 45cm od podłogi.
Ad. 7. Dot. zał. nr 2 zad. nr 1 Moduł Kadry i płace pkt. 48: Wyjaśnienie np.:
       Pracownik ma wymiar urlopu 197 godz. 10 min. (26 dni roboczych x 7 godz. 35 min.) – etat.
       Następuje w ciągu roku zmiana wymiaru zatrudnienia – automatycznie program winien wyliczyć 

przysługujący wymiar urlopu po zmianie. Winno być rozliczenie godzinowe jak w równoważnym 
czasie pracy.  

Ad. 8. Tak.
Ad. 9. Format pliku – DBF. Modyfikacja siwz (SPZOZ.V.ZP-3520/10/14/2010)
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