
          Opole Lubelskie, dnia 31 sierpnia 2018 roku 
A.AT.381/7/2018

                                                                             Wszyscy Wykonawcy,
uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu

  

Dotyczy:   postępowania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim”,
Powiatowe Centrum Zdrowia  sp.  z  o.  o.  w Opolu Lubelskim  informuje,  że  w postępowaniu  przetargowym na
„Zwiększenie stopnia cyfryzacji w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim”, wpłynęły pytania, na które
zgodnie z art.  38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Dotyczy załącznik nr 1 punkt b) urządzenia dostępowe WIFI.
a. Zamawiający specyfikuje między innymi zakres przepustowości punktu dostępowego: 6,5Mbps do 400Mbps  
    dla 802.11n
    Prosimy o dopuszczenie punktu dostępowego, którego maksymalna przepustowość dla 802.11n wynosi od
    6,5Mbps  do  300Mbps.  Zgodnie  z  wiedzą  Wykonawcy  jest  to  maksymalna  możliwa  wartość  dla  urządzeń
    pracujących w trybie MIMO 2x2 wymaganym przez Zamawiającego.
Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenia opisane w pytaniu nr 8.

b.  W zakresie systemu zarządzania punktami dostępowymi Czy zamawiający wymaga dostarczenia,  dodatkowo
     płatnych licencji na realizację poniższych funkcjonalności czy też traktuje je jako  wyposażenie opcjonalne  
     dla całego systemu ?
     - Monitoring stanu sieci i analiza problemów – Zamawiający specyfikuje funkcjonalności jako możliwość
     - Dostęp gościnny - Zamawiający specyfikuje funkcjonalności jako możliwość
     - Analityka obecności - Zamawiający specyfikuje funkcjonalności jako możliwość
Odp. Nie, zamawiający wymaga dostarczenia, dodatkowo płatnych licencji.

Pytanie nr 2
Dotyczy infrastruktury klienckiej.
Zamawiający specyfikuje urządzenie skanujące A3 – 2szt, pozostałe parametry urządzenia wskazują na urządzenia
dedykowane dla formatu A4 – Czy Zamawiający faktycznie wymaga urządzenia do obsługi formatu A3, które jest
droższe od urządzeń obsługujących papier formatu A4?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga urządzenia do obsługi formatu A3.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający przewiduje podłączenie urządzeń DICOM (np. RTG, USG) do systemu PACS, jeżeli tak zwracamy
się  z  prośbą  o  wyszczególnienie  wszystkich  urządzeń  do  podłączenia  do  systemu  PACS  (z  potwierdzeniem
posiadania  licencji  DICOM).  Prosimy  o  podanie  Producenta,  modelu.  Ponadto  jeżeli  Zamawiający  wymaga
podłączenia  urządzeń to czy samodzielnie poniesie koszty konfiguracji urządzeń DICOM (RTG, USG….)  czy ma je
ponieść Wykonawca?
Odp. Zamawiający przewiduje podłączenie poniżej wymienionych urządzeń DICOM do systemu PACS:
Loco Poniatowa:
- Tomograf komputerowy typ: Optima CT 520, Model: 5439126 342988 HM3 (PL2855CT01) GE Healthcare
- USG ty: HD11XE, Philips Polska
- Ramię C typ: Brivo OEC 850, GE Healthcare
- Aparat RTG typ: CD2RS, Stephanix



Loco Opole Lubelskie:
- USG Mylab 60, ESAOTE
- Aparat RTG XtremeDream, Stephanix

Pytanie nr 4
Dotyczy: Pytanie ogólne
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w poniższym postepowaniu oczekuje, że deklarowany okres gwarancji
składany przez Wykonawcę dotyczy całego zakresu ZSI wraz ze sprzętem?
Odp. Zamawiający w poniższym postepowaniu wymaga, że deklarowany okres gwarancji składany przez Wykonawcę
dotyczy całego zakresu ZSI wraz ze sprzętem.

Pytanie nr 5
Dotyczy: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  oczekuje  dostawy  macierzy  o  pojemności  24TB  dostępnej  po
uruchomieniu i skonfigurowaniu RAID typ 5?
Odp.  Zamawiający wymaga dostawy macierzy o pojemności  24TB dostępnej po uruchomieniu i skonfigurowaniu
RAID typ 5.

Pytanie nr 6
Dotyczy: Pytanie ogólne
Czy  Zamawiający  w  ramach  obsługi  serwisowej  gwarancyjnej  umożliwia  zdalny  dostęp  za  pomocą  aplikacji
TeamViewer i czy wymagane jest dostarczenie komercyjnej wersji takiej aplikacji dla zamawiającego w ramach tej
obsługi? 
Odp. Tak,  Zamawiający w ramach obsługi  serwisowej gwarancyjnej umożliwia zdalny dostęp za pomocą aplikacji
TeamViewer i wymaga dostarczenia komercyjnej wersji takiej aplikacji w ramach tej obsługi.

Pytanie nr 7
Dotyczy: Pytanie ogólne
Czy Zamawiający wymaga w ramach dostawy systemu ZSI dla lepszej w nim pracy wewnętrznego komunikatora?
Odp. TAK.

Pytanie nr 8
Dotyczy: Urządzeń typu AP  
Czy zamawiający uzna urządzenia o poniższych parametrach jako spełniające jego wymagania?

Parametr Wartość graniczna

Liczba portów Ethernet min. 1 port 10/100/1000 Mbit

Zasilanie 802.3af/A PoE do każdego punktu dostępowego dołączony 
zasilacz 24V min. 0,5A i adapter POE lub zasilacz POE

Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac

Obsługa MIMO min. 2x2 dla 5 GHz oraz 3x3 dla 2.4 GHz



Obsługa kanałów i szybkości

dla 802.11ac – od 6.5 Mbps do 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, 
VHT 20/40/80)
dla 802.11n – od 6.5 Mbps do 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 
20/40)
dla 802.11a - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
dla 802.11g - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
dla 802.11b - 1, 2, 5.5, 11 Mbps

Szyfrowanie / bezpieczeństwo WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Przycisk reset TAK

Certyfikaty CE, FCC, IC

Zarządzanie przez kontroler WLAN z 
funkcjonalnościami:

 Zarządzanie  siecią  urządzeń  AP  poprzez  portal  www  lub
chmurę

 Dostępność narzędzi zarządzania z poziomu urządzeń mobil-
nych 

 Automatyczne wykrywanie punktów dostępowych i  konfigu-
racja poprzez sieć LAN. 

 Optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie
wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów). 

 Definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością
rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID. 

 Możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem
 Obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punkta-

mi dostępowymi.
 Komunikacja między punktami dostępowymi bez medium ka-

blowego
 Możliwość wgrania dowolnych map lokalizacji do wizualizacji 

zarządzanej sieci bezprzewodowej

QoS Możliwość limitowania per użytkownika lub grupę

Obsługa VLAN Zgodność z 802.11Q

Odp. TAK.

Pytanie nr 9
Dotyczy: Urządzeń typu router 
Czy zamawiający uzna urządzenia  o poniższych parametrach   jako spełniające jego wymagania:

 Informacja o produkcie minimalne parametry

1 Charakter urządzenia

router wyposażony w co najmniej:
a) min. 8 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BASE-T 
b) min. 2 porty SFP+
złącze USB (microUSB, tryb host i device)



2 Wydajność urządzenia 
Urządzenie skalowane wg producenta do obsługi interfejsów o 
przepustowości do 1000 Mbit/s per interfejs GE oraz 10Gbit/s dla 
interfejsów SFP+

3 Parametry techniczne

procesor  1,2 GHz (36 rdzeni, 12MB pamięci cache) lub 
równowazny
wielkość pamięci operacyjnej (RAM) – min. 16 GB DDR3;
wielkość pamięci nieulotnej (FLASH/NAND) – min. 1 GB;

4 Zarządzanie urządzeniem

CLI (SSHv2,Telnet);
console (port szeregowy konsoli);
HTTP/HTTPS; 
Kolorowy dotykowy panel LCD na froncie urządzenia;
Możliwość zarządzania dedykowanym narzędziem dostarczonym 
przez producenta sprzętu.
Przycisk reset , Wentylator z kontrolą prędkości,
Monitor napięcia, prądu i temperatury

5 Typ obudowy Obudowa maksymalnie 1U zoptymalizowana do instalacji w szafie 
rack 19".

6 Obsługa protokołów

IPv4, IPv6, 
Routing statyczny, RIP, OSPF, BGP,
VPN i tunelowanie: IPSec, L2TP, EoIP Tunnel, GRE,
Bonding z obsługą trybów: 802.3ad, active backup, balance rr, 
balance alb, balance tlb, balance xor, broadcast
Funkcjonalności DHCP: Server, Client, Relay
Obsługa VLAN

7 Mechanizmy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa sieci

funkcjonalność firewalla wraz ze stanową inspekcją pakietów. 
możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu;
możliwość synchronizacji czasu z wykorzystaniem protokołu NTP
funkcjonalności Authentication, Authorization and Accounting, - 
funkcjonalność Radius



8 Mechanizmy związane z zapewnieniem 
jakości usług w sieci

klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez 
wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy 
adres IP, numer portu TCP, aplikacji;
możliwość markowania pakietów w celu późniejszego 
wykorzystania;
możliwość budowania kolejek w oparciu o priorytetyzację 
pakietów;
możliwość budowania kolejek w oparciu o markowanie pakietów;

9 Wymagania w zakresie interfejsu

musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego 
komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po 
dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie 
zaimportowana do urządzenia i uruchomiona;
musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z 
linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów;

10 Dodatkowe wyposażenie
Do każdej sztuki routera niezbędne są dwie wkładki SFP+ 10Gbps, 
SM LC, 10km, TX1330/RX1270, WDM - parowane, kompatybilne z 
urządzeniem

11 Oznaczenie CE Zgodność z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi 
postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EC.

Odp. TAK.

Pytanie nr 10
Dotyczy: Załącznika nr 1 SIWZ
Prosimy  o  informacje  do  kogo  w  ramach  serwisu  należy  instalowanie  nowych  wersji  oprogramowania,  czy  do
Wykonawcy , a jeżeli tak to ile razy w roku zakładane jest takie działanie?
Odp. W ramach serwisu instalowanie nowych wersji oprogramowania należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 11
Dotyczy: Załącznika nr 1 SIWZ
Czy w ramach dostawy systemu wymagana jest integracja ze zwolnieniami elektronicznymi ZUS?
Odp. Tak, w ramach dostawy systemu Zamawiający wymaga integracji ze zwolnieniami elektronicznymi ZUS.

Pytanie nr 12
Dotyczy: Załącznika nr 1 SIWZ
Czy w ramach serwisu gwarancyjnego wymagane jest wsparcie działu rozliczeń , a jeżeli tak to ile godzin  w miesiącu?
Odp. Tak, Zamawiający w ramach serwisu gwarancyjnego wymaga wsparcia działu rozliczeń w ilości min. 5 godzin
miesięcznie.

Pytanie nr 13
Dotyczy: Załącznika nr 1 SIWZ
Czy w ramach dostawy systemu wymagane jest jego dostosowanie do RODO? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?
Odp. Tak, w ramach dostawy systemu wymagane jest dostosowanie do RODO, w zakresie dokumentacji medycznej,



HL7, CDA.

Pytanie nr 14
Dotyczy: Załącznika nr 1 SIWZ
Czy dla bezpieczeństwa systemów współpraca z e-usługami powinna być oparta o szyfrowanie minimum SSL?
Odp. Zamawiający wymaga, aby współpraca z e-usługami była oparta o szyfrowanie minimum SSL. 

Pytanie nr 15
Dotyczy: Załącznika nr 1 SIWZ
Czy w ramach prezentacji Zamawiający wymaga zaprezentowania wszystkich funkcjonalności opisanych w załączniku nr 1
czy tylko niektórych?
Odp.  Zgodnie  z  załącznikiem  nr  6  do  SIWZ  Zamawiający  będzie  oczekiwał  prezentacji  funkcjonalności  ZSI
wymienionych  w Załączniku nr  1  do SWZ,  wszyscy  Wykonawcy będą zobowiązani  do  zaprezentowania  30  tych
samych funkcjonalności ZSI, wskazanych w zaproszeniu na prezentację.
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