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Zna k sprawy : ZN l Elkl 4 l 2022 Ełk, dnia 24 sierpnia 2O22r.

WYJAŚNlENlA Do TREścl oGŁosZENlA
o przetargu pisemnym nieograniczonym

DotYczY Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej której wartość nie
Przekracza kwotY 130 000,00 PLN zgodnie zart.Z ust.1 pkt 1_) ustawy z dnia dnia 11września 2019
r, - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021" poz. 1"1,29 z poźn. zm.), prowadzonego pod
naZWą: ,,WYnajem Pomieszczeń z przeznaczeniem na montaż instalacji systemu telewizji
szPitalnej t.j. pawilonu głównego szpitala (sal szpitalnych) w budynku nr 90 lWSzKzp SpZoZ
w Lublinie - Filia w Ełku."

1" Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZ)Z, Al. Racławickie 23, 2o-o4g Lublin,
w związku z PYtaniami dotyczącymi treści Zaproszenia iprojektu umowy- przekazuje treść pytań
nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treścijak poniżej:

Pvtanie nr 1

W OPisie Przedmiotu Zamówienia Szpital w pkt 1 wskazuje, że ,,w skład Systemu Telewizji
SzPitalnej (STS) będzie wchodziło: b) 46 automatów wrzutowych przyjmujących bilon o róznym
nominale" oraz,,i) WPłatomaty z ekranem co najmniej 17" umozliwiające korzystanie z
odbiorników z funkcją PłatnoŚci: - bilonem 50 gr,, ! zł,2 z|,5 zł, - banknotami, -kartą płatniczą w
systemie PayPass, płatność przelewem internetowym.
ProsimY o informację, czY szpital przewiduje pojedyncze urządzenia do przyjmowania opłat w
salach - trak jak oPisane zostało w ppl<t b), czy urządzenia montowane na korytarzu zbiorczo
obsługujące odbiorniki telewizyjne w salach - tak jak zostało opisane w ppkt i), gdyż sterowanie
systemem telewizji odbywa się za pomocą jednego rodzaju urządzeń (daną salę może obsługiwać
1, rodzaj wpłatomatu, ewentualnie do montazu mozna przyjąć system hybrydowy - część sal
obsługiwana Przez zastosowanie automatów wrzutowych a pozostała część obsługiwana przez
wpłatomaty centra lne).

OdPowiedŹ: SzPital dopuszcza, ale nie wymaga instatacji wyłącznie zbiorczych urządzeń do
płatności zgodne z pkt i).

Pvtanie nr 2

ProsimY o informację, czy Szpital zamiast,,Wpłatomatów z ekranem co najmniej I7,,
umoŻliwiającYch korzystanie z odbiornil<ów z funkcją płatności: - bilonem 50 gr., 1, z|,2 z|,5 zł, -
banknotami, -kartą płatniczą w systemie PayPass, płatność przelewem internetowym" dopuści
zamiennie Zastosowanie wpłatomatów z czytelnymi ekranami mniejszymi niz 17" przyjmujących
nie tylko monety 50 gr, I zł,2 zł,5 zł, banknoty, płatność kartą płatniczą ale i obsługujących
PłatnoŚci na odległoŚĆ za pomocą przeglądarl<i www, w tym płatności BLiK ipłatności za pomocą
l<odów QR (te.lefon/tablet), z dodatkową mozliwością generowania kodów czasowych dla
Pacjentów, które Pozwalają na ich wyl<orzystanie w dowolnym momencie oraz z funkcją zdalnej
obsługi reklamacji, Wtym mozliwością zdalnego przeniesienia usługi pacjenta do innejsali ?

ó



odpowiedź: Szpital dopuszcza, ale nie wymaga zamiennego zastosowania wpłatomatów.

Pvtanie nr 3

Z uwagi na fakt, iz rozbudowywanie systemu telewizji o dodatkowe funkcje (mało atrakcyjne dla

pacjentów S;pitala z uwagi na konieczność wnoszenia dodatl<owych opłat), które dodatkowo

podnoszą ko;zty całości instalacji, co ma bezpośredni wpływ na ogólną wysokoŚĆ stawek dla

pacjentów oraz obniżenie wysokości zryczałtowanego czynszu dla Szpitala z uwagi na dłuŻszy czas

zwrotu l<osztów całości inwestycji, czy Szpital odstąpiod wymogu tal<ich funkcjijak wypożyczalnia

filmów, doła,jowania telefonów Pre-Paid (w dzisiejszych czasach takiego doładowania moŻna

dol<onać za pomocą telefonu komórkowego, bądź przelewem bez koniecznoŚci podpinania tal(iej

funkcji pod system telewizji) i nieodpłatnego dostępu do audiobool<Ów (funkcja

niewykorzysty'wana z uwagi na ilość pacjentów przebywających na 1sali) ?

odpowiedź: Szpital wymaga w/w funkcjonalności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

stanowiącytTl załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym.

Pvtanie nr 4

Dostęp do internetu z wykorzystaniem sieci Wi-Fi - czy funkcja ma byĆ bezpłatna dla Pacjentów

Szpita la ?

odpowiedź: Szpital dopuszcza, ale nie wymaga odpłatnego udostępniania internetu dla

pacjentów.

Szpital infornuje, że dokonane zmiany stają się integralną częŚcią Ogłoszenia o przetargu

pisemnym n eograniczonym Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy ZaWarte w Projekcie

umowy i Zap:"oszeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian,

t.j. do 29.o8.2o22r. do godz. 12:00, tym samym otwarcie ofert nastąpidnia 29.08.2O22r. o godz.
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