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A.I.271-38/12 

Dotyczy:  Rozbudowa posiadanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego Szpitala – InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.  

    

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-38/12 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia 21 dni. Prosimy o przedłużenie terminu 

wykonania prac: nie później niż do 8 tygodni od podpisania umowy 

 

Odpowiedź 

Zamawiający przedłuża termin realizacji umowy na 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 

Pytanie 

2. Opis funkcjonalny InfoMedica - Obsługa HL7 - Integracja z e-Lab dotyczy funkcjonalności 

Modułu Laboratorium. W związku z faktem iż Zamawiający już posiada Moduł 

Laboratorium to prosimy o określenie zakresu integracji HIS - LIS. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 A do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy w sposób jak w 

załączniku do niniejszych odpowiedzi. 

W załączniku nr 3 A do SIWZ wzór umowy dostawa funkcji HL7 zmianie ulega § 3 ust. 1 w taki 

sposób, że po pkt d) dodany zostej pkt e) o treści: 

Wykonawca zapewni integrację po stronie systemu HIS InfoMedica produkcji Asseco Poland 

z systemem LIS firmy Diagnostyka w zakresie funkcji opisanych w załączniku nr 1 do umowy. 

Koszty integracji po stronie systemu LIS ponosi producent systemu e-Lab Diagnostyka.  

 

Pytanie 

3. Formularz oferty: Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem: "Termin wykonania 

przedmiotu zamówienia: dwa szkolenia z każdego zakresu w ciągu 24 miesięcy" ? 

Odpowiedź 

Zapis w Formularzu oferty wynika z omyłki pisarskiej. W związku z udzieleniem odpowiedzi w pkt 

1 zmianie ulega pkt 3 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 



 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje: 

1. Treść pkt 5 SIWZ w taki sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy  

2. Treść załącznika nr 1 do SIWZ Formularz oferty w treści jak ta dołączona do odpowiedzi. 

3. Treść załącznika nr 4 A do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy w treści jak ta dołączona do 

odpowiedzi. 

4. Treść pkt 15 SIWZ w taki sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: 

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 20 sierpnia 2012 r. godz. 10:00. na adres: 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.00. Oferty złożone po 

terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona 

po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2012 r. o godz. 10:15 w budynku Al. 

Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja,. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące cen. 

W konsekwencji zmian w SIWZ Zamawiający dokonuje analogicznych zmian w 

ogłoszeniu do zamówienia 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia faksem na nr 12. 425-12-28. 
 

Z poważaniem 


