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DZP/38/382-26/14
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy:
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Specjalistycznym
nr
2
w
Jastrzębiu-Zdroju
DZP/38/382-26/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.
W związku ze złożonymi pytaniami oraz odwołaniami do KIO odnośnie SIWZ,
na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia
co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1
Załącznik nr 15, Wzór umowy
W projekcie umowy nie zamieszczono zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Brak jest postanowień o powierzeniu przetwarzania tych danych wykonawcy, stosownie do
treści art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a także zgody na dalsze powierzenie
przetwarzania tych danych podwykonawcom. Powierzenie jest niezbędne gdy w ramach
realizacji umowy Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych. Ponadto w sytuacji
zatrudnienia podwykonawców, niezbędne jest aby umowa zawierała zgodę na dalsze
powierzenie tego przetwarzania przy zachowaniu rygorów ustawy o ochronie danych
osobowych.
W związku z powyższym prosimy o modyfikację SIWZ poprzez wprowadzenie poniższych
zapisów:
„1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich
obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych
osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego, jednak wyłącznie w
zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z
późn. zm.). Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu
przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez
Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr
100, poz. 1024).
3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39
ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
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w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).
4. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim
(podwykonawcom), w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych przy
odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 1 do 3, w zakresie w jakim niezbędne
będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków
wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą, pod
warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa
dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych. Zamawiający wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom
informacji poufnych, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania obowiązków
wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym
powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.”
Odpowiedź:
Zamawiający nawiązując do powyższego pytania działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia
treść SIWZ w następujący sposób:
- dodaje do wzoru umowy (załącznik nr 15 do SIWZ) dodatkowy § 3 opisujący zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych
Pytanie nr 2
Zapis SIWZ: Wykorzystanie słowników zarówno standardowych (ICD-10, ICD-9 CM, Słownik
Kodów Terytorialnych GUS, słownik trybów przyjęcia, słownik płatników i instytucji
zewnętrznych itp.), jak i wewnątrzzakładowych.
Pytanie Wykonawcy: Z jakich innych słowników oprócz wymienionych zamawiający
zamierza korzystać w systemie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż usuwa skrót :itp.”
Pytanie nr 3
Zapis SIWZ: Definicja i obsługa ksiąg wykorzystywanych w zakładzie (księga główna, księga
odmów, księgi oddziałowe, księga oczekujących itp.).
Pytanie Wykonawcy: Jakie inne księgi oprócz wymienionych Zamawiający definiuje
i obsługuje w zakładzie ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oczekuje obsługi wszystkich ksiąg wymaganych przepisami prawa.
Pytanie nr 4
Zapis SIWZ: Możliwość identyfikacji pacjenta za pomocą numeru dzwoniącego telefonu
(konektor do centrali telefonicznej).
Pytanie Wykonawcy: Proszę o specyfikację modułu integracji systemu części białej
z centralą telefoniczną gdyż z uwagi na złożoność zagadnienia nie można wycenić ani określić
czy wykonawca jest w wstanie spełnić wymaganie. W przeciwnym wypadku proszę o usunięcie
lub modyfikację brzmienia punktu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z powyższego wymagania.
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Pytanie nr 5
Zapis SIWZ: Możliwość drukowania zestawień dla apteczki oddziałowej między innymi: dat
ważności, zużycia za okres; obrotów, inwentaryzacji (generowanie arkusz spisu z natury),
stanów minimalnych.
Pytanie Wykonawcy: Jakie inne zestawienia oprócz wymienionych Zamawiający zamierza
wykorzystać w apteczkach oddziałowych ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości zestawień niezbędnych do poprawnej
działalności
Apteki.
Lista
zestawień
zostanie
udostępniona
na
etapie
analizy
przedwdrożeniowej.
Pytanie nr 6
Zapis SIWZ: Możliwość definiowania własnych dokumentów (np. Rozchód Darów, Przyjęcie
bezpłatnych próbek itp.)
Pytanie Wykonawcy: Jakie inne dokumenty oprócz wymienionych Zamawiający zamierza
tworzyć w Module Apteka?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości definiowania dokumentów niezbędnych do
poprawnej działalności Apteki.
Pytanie nr 7
Zapis SIWZ: Udostępnianie wybranej dokumentacji online Pacjentom w wersji do pobrania.
Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający przyjmie takie rozwiązanie, w którym pacjent będzie
mógł pobrać skonsultowane w poradni wyniki badań, obrazy diagnostyczne, szpitalną kartę
wypisową oraz kartę informacyjną z porady specjalistycznej?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8
Zapis SIWZ: - informacji o dokumentach zakupu,
Pytanie Wykonawcy: Czy pod pojęciem dokumentu zakupu Zamawiający rozumie dokument
Faktury VAT?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości rejestracji dokumentów zakupu zgodnie z
Ustawą o Rachunkowości.
Pytanie nr 9
Zapis SIWZ: - informacji o wydaniach leków i materiałach medycznych - dekrety obejmujące
wybrany okres dla każdego ośrodka kosztowego.
Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający rozumie dekretację jako podział kosztów w rozbicu
na miejsca powstawania kosztu np.. Magazyny / oddziały / jednostki organizacyjne szpitala?
Jeśli nie prosimy o wskazanie definicji dekretacji przyjętą przez Zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rozumie dekretację jako podział kosztów w rozbiciu na miejsca
powstawania kosztu np. Magazyny / oddziały / jednostki organizacyjne szpitala.
Pytanie nr 10
Zapis SIWZ: System na podstawie ewidencji wystawionych paragonów wysyła informację o
obrazie raportu dobowym do systemu FK
Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający jako raport rozumie zestawienia KP/KW w ujęciu
dobowym? Jeśli nie prosimy o wskazanie definicji przyjętej przez Zamawiającego
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
Pytanie nr 11
Zapis SIWZ: - dokumenty należności z VAT
Pytanie Wykonawcy: Czy pod pojęciem dokumentu należności bez VAT Zamawiający
rozumie możliwość przekazania informacji na FV o cenach i wartościach netto pozycji i faktury?
Jeśli nie prosimy o wskazanie definicji przyjętej przez Zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
Pytanie nr 12
Zapis SIWZ: - dokumenty należności z VAT
Pytanie Wykonawcy: Czy pod pojęciem dokumentów należności Zamawiający rozumie
faktury VAT przychodowe? Jeśli nie prosimy o wskazanie definicji przyjętej przez
Zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
Pytanie nr 13
Zapis SIWZ: - dokumenty zobowiązań bez VAT
Pytanie Wykonawcy: Czy pod pojęciem dokumentów Zobowiązań zamawiający rozumie
faktury VAT kosztowe? Jeśli nie prosimy o wskazanie definicji przyjętej przez Zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
Pytanie nr 14
Zapis SIWZ: - inne dokumenty (nie powiązane z kontrahentem)
Pytanie Wykonawcy: Jakie to są inne dokumenty nie powiązane z kontrahentem?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż inne dokumenty (nie powiązane z kontrahentem) są to wszystkie
te dokumenty, które nie dotyczą danego kontrahenta. Wg Zamawiającego wymaganie jest
opisane precyzyjnie.
Pytanie nr 15
Zapis SIWZ: Wymagane zgody na wszystkie zabiegi do każdego zabiegu osobny formularz
Pytanie Wykonawcy: W celu poprawnego oszacowania kosztów prosimy o podanie listy lub
liczby zabiegów, dla których Zamawiający wymaga przygotowania formularzy zgód.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż te kwestie są regulowane odpowiednimi przepisami prawa. Wykaz
aktów prawnych, wg których musi działać ZSI jest wymieniony w Załączniku 12 do SIWZ.
Pytanie nr 16
Zapis SIWZ: W zakresie wdrożenia należy zapewnić integrację systemu HIS, BI
z wykorzystywanym obecnie przez Zamawiającego systemem ERP. Zamawiający dopuszcza
wymianę wykorzystywanego obecnie systemu ERP na system o równoważnych
Pytanie Wykonawcy: Prosimy o udostępnienie opisu funkcjonalności systemu ERP
wykorzystywanego przez Zmawiającego.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż powyższe informacje znajdują się w Załączniku 12 do SIWZ.
Pytanie nr 17
Zapis SIWZ: Rozliczenie wszystkich kosztów rzeczywistych na wykonane procedury
i produkty.
Pytanie Wykonawcy: Zwracamy uwagę, że systemy Business Intelligence oparte są
najczęściej o programy narzędziowe zewnętrznych producentów. Prosimy o podanie liczby
nazwanych użytkowników modułu Business Intelligence.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż minimum 5 w/w modułu.
Pytanie nr 18
Zapis SIWZ: Rozliczenie dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok, ….)
Pytanie Wykonawcy: Zwracamy uwagę, że koszty w systemie finansowo-księgowym
ewidencjonowane są w okresach miesięcznych i rozliczenie kosztów ma sens jedynie
w okresach miesięcznych. Prosimy o modyfikację punktu SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rozliczenie będzie realizowane w okresach miesięcznych, lecz
system musi umożliwiać analizy dla innych przedziałów czasowych.
Pytanie nr 19
Zapis SIWZ: Wyliczenie kosztu bezpośredniego każdej wykonanej procedury
Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający pisząc o kosztach bezpośrednich procedur miał na
myśli koszty normatywne procedur medycznych wg ICD9? Jeśli nie prosimy o
uszczegółowienie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pisząc o kosztach bezpośrednich procedur miał na myśli koszty
normatywne procedur medycznych wg ICD9
Pytanie nr 20
Zapis SIWZ: Wyliczenie kosztu i określenie rentowności dla każdego produktu
Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający pisząc o produktach w tym punkcie miał na myśli
świadczenia JGP. Jeśli nie, prosimy o uszczegółowienie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pisząc o produktach w tym punkcie miał na myśli świadczenia JGP.
Pytanie nr 21
Zapis SIWZ: Określenie stopnia wykorzystania wybranych zasobów
Pytanie Wykonawcy: Wskazujemy, że punkt jest bardzo ogólny i prosimy o określenie listy
zasobów, które Zamawiający miał na myśli w tym punkcie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymagania
Pytanie nr 22
Zapis SIWZ: Rozliczenie czasu pracy konkretnych pracowników i dowolnie zdefiniowanych
grup pracowniczych.
Pytanie Wykonawcy: Przypuszczamy, że punkt jest omyłką pisarską a Zamawiający posiada
już moduł kadrowo-płacowy, który posiada funkcjonalność opisaną w tym punkcie. Prosimy
o wykreślenie punktu SIWZ.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nawiązując do powyższego pytania działając na podstawie art. 38
ust. 4, zmienia treść SIWZ, który załączy do niniejszych wyjaśnień.
Pytanie nr 23
Zapis SIWZ: Określenie kosztów rzeczywistych i normatywnych produktów i procedur
medycznych dla danej jednostki.
Pytanie Wykonawcy: Czy przez produkty Zamawiający w tym punkcie rozumie świadczenia
JGP? Jeśli nie, prosimy o uszczegółowienie.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż przez produkty Zamawiający w tym punkcie rozumie
świadczenia JGP.
Pytanie nr 24
Zapis SIWZ: Porównanie efektywności działania szpitala, oddziału z innymi jednostkami
o podobnej strukturze.
Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dostarczy dane do porównania efektywności szpitala
z
innymi
szpitalami?
Jeśli
nie,
prosimy
o
usunięcie
punktu
SIWZ.
Czy Zamawiający miał na myśli porównanie oddziałów w ramach jednostki Zamawiającego?
Jeśli punkt dotyczy porównania oddziałów z oddziałami innych szpitali prosimy o informację czy
Zamawiający dostarczy dane do porównania? Jeśli dane te są ogólnodostepne prosimy
wówczas o określenie o jakie dane do porównania chodzi. Jeśli Zamawiający nie dostarczy
danych do porównania i dane te nie są ogólnie dostępne prosimy o usunięcie punktu SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymagania.
Pytanie nr 25
Zapis SIWZ: Porównanie czasu hospitalizacji dla wybranych produktów z danymi NFZ
Pytanie Wykonawcy: Prosimy o informacje czy Zamawiający wskaże dane NFZ o których
mowa w tym punkcie. Prosimy o uszczegółowienie punktu SIWZ.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż wskaże dane NFZ o których mowa w w/w punkcie.
Pytanie nr 26
Zapis SIWZ: Automatyczny sposób zasilania danymi z systemu księgowego.
Pytanie Wykonawcy: Prosimy o określenie danych jakie będą pobierane z systemu
księgowego. W związku z tym, że system księgowy nie jest elementem niniejszego
postępowania prosimy zgodnie z wytycznymi KIO o zapewnienie, że Zamawiający udostępni
interfejs dostępu do danych po stronie systemu księgowego lub poniesie koszty budowy
takiego interfejsu. Jeśli Zamawiający nie udostępni interfejsu lub nie zamierza ponosić kosztów
budowy interfejsu dostępu do danych po stronie systemu księgowego zgodnie z wytycznymi
KIO prosimy o usunięcie punktu SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ
Pytanie nr 27
Zapis SIWZ: Automatyczny sposób zasilania danymi z systemu płacowego.
Pytanie Wykonawcy: Prosimy o określenie danych jakie będą pobierane z systemu
płacowego. W związku z tym, że system płacowy nie jest elementem niniejszego postępowania
prosimy, zgodnie z wytycznymi KIO o zapewnienie, że Zamawiający udostępni interfejs
dostępu do danych po stronie systemu płacowego lub poniesie koszty budowy takiego
interfejsu. Jeśli Zamawiający nie udostępni interfejsu lub nie zamierza ponosić kosztów
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budowy interfejsu dostępu do danych po stronie systemu płacowego zgodnie z wytycznymi KIO
prosimy o usunięcie punktu SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ
Pytanie nr 28
Zapis SIWZ: Automatyczny sposób zasilania z systemu sprzedaży
Pytanie Wykonawcy: Prosimy o określenie danych jakie będą pobierane z systemu
sprzedaży. W związku z tym, że system sprzedaży nie jest elementem niniejszego
postępowania prosimy, zgodnie z wytycznymi KIO o zapewnienie, że Zamawiający udostępni
interfejs dostępu do danych po stronie systemu sprzedaży lub poniesie koszty budowy takiego
interfejsu. Jeśli Zamawiający nie udostępni interfejsu lub nie zamierza ponosić kosztów
budowy interfejsu dostępu do danych po stronie systemu sprzedaży zgodnie z wytycznymi KIO
prosimy o usunięcie punktu SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ
Pytanie nr 29
Zapis SIWZ: Automatyczny sposób zasilania z systemu RCP
Pytanie Wykonawcy: Prosimy o określenie danych jakie będą pobierane z systemu RCP. W
związku z tym, że system RCP nie jest elementem niniejszego postępowania prosimy, zgodnie
z wytycznymi KIO o zapewnienie, że Zamawiający udostępni interfejs dostępu do danych po
stronie systemu RCP lub poniesie koszty budowy takiego interfejsu. Jeśli Zamawiający nie
udostępni interfejsu lub nie zamierza ponosić kosztów budowy interfejsu dostępu do danych po
stronie systemu RCP zgodnie z wytycznymi KIO prosimy o usunięcie punktu SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ
Pytanie nr 30
Zapis SIWZ: Automatyczny sposób zasilania danymi z systemu rejestrowego i ruchu chorych.
Pytanie Wykonawcy: Prosimy o określenie danych jakie będą pobierane z systemu
rejestrowego. W związku z tym, że system rejestrowy nie jest elementem niniejszego
postępowania prosimy, zgodnie z wytycznymi KIO o zapewnienie, że Zamawiający udostępni
interfejs dostępu do danych po stronie systemu RCP lub poniesie koszty budowy takiego
interfejsu. Jeśli Zamawiający nie udostępni interfejsu lub nie zamierza ponosić kosztów
budowy interfejsu dostępu do danych po stronie systemu rejestrowego zgodnie z wytycznymi
KIO prosimy o usunięcie punktu SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ
Pytanie nr 31
Zapis SIWZ: Controling finansowy, kliniczny, organizacyjny
Pytanie Wykonawcy: Zwracamy uwagę, że systemy Business Intelligence są systemami
"szytymi na miarę" uwzględniającymi specyfikę danej jednostki. Na podstawie tak ogólnego
zapisu nie jest możliwe określenie kosztów wdrożenia systemu w zakresie modułu Business
Intelligence. Prosimy o określenie danych, które będą podlegały analizie ewentualnie
określenie wzorów raportów analiz, które będą generowane z systemu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymagania.
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Pytanie nr 32
Zapis SIWZ: serwery - Kontrolery dysków Zintegrowany kontroler RAID 0,1,10,5,50
Pytanie Wykonawcy: Zwracamy uwagę, że systemy Business Intelligence są systemami
"szytymi na miarę" uwzględniającymi specyfikę danej jednostki. Na podstawie tak ogólnego
zapisu nie jest możliwe określenie kosztów wdrożenia systemu w zakresie modułu Business
Intelligence. Prosimy o określenie danych, które będą podlegały analizie ewentualnie
określenie wzorów raportów analiz, które będą generowane z systemu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 33
Zapis SIWZ: dotyczy sprzęt serwerowy - c) macierz dyskowa
Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuści macierze bez wsparcia RAID 3 i spełniające
pozostałe wymagania? RAID 3 nie jest obecnie wykorzystywanymrozwiązaniem i istnieją inne
o wiele lepsze.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 34
Wnosimy o wykreślenie wymogu na obsługę systemu Windows Server 2003, system ten nie
jest już wspierany przez jego producenta, jak również jest to system zastąpiony kolejnymi
generacjami oprogramowania. Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące środowiska:
Microsoft Windows Serwer 2003 /2008, Linux Enterprise (RedHat, SUSE, i inne), VMware,
Microsoft Cluster Services
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 35 dot. punktu 2.2.5.1
Zapis SIWZ: Minimum 16 portów 10G SFP+ z możliwością zainstalowania modułów 10G
w tym: SR, LR, LRM oraz modułów 1G w tym: 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-T,
CWDM i DWDM
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie równoważne nie posiadające
możliwości instalowania wkładek CWDM i DWDM?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 36 dot. punktu 2.2.5.1
Zapis SIWZ: Przełącznik musi posiadać slot na dodatkowy moduł (lub moduły) umożliwiający
jego przyszłą rozbudowę o dodatkowe minimum 8 portów 1/10GBase-X SFP+.
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające slotów rozszerzeń
w zamian posiadające 24 porty 10Gb SFP+?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 37 dot. punktu 2.2.5.1Zapis SIWZ: Urządzenie musi posiadać minimum 2
niezależne zasilacze 230V AC posiadające po minimum 750W AC.
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające dwa zasilacze o mocy
650W każdy? Ze strony wykonawcy zapewniamy, że moc 650W gwarantuje bezawaryjną,
ciągłą pracę przy mniejszych kosztach zużycia energii.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 38 dot. punktu 2.2.5.1
Zapis SIWZ: 64 instancje MSTP 802.1s
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające 32 instancje
MSTP w zamian posiadające protokół PVST+ ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 39 dot. punktu 2.2.5.2
Zapis SIWZ: Wszystkie porty 10Gb/s muszą umożliwiać pracę z wkładkami SFP+: 10GBaseSR, 10GBase-LRM, 10GBase-LR oraz z wkładkami SFP: 1000Base ….. CWDM
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające możliwości
instalowania wkładek CWDM
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 40 dot. punktu 2.2.5.2
Zapis SIWZ: Ilość instancji MSTP 802.1s 64
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 32 instancje mstp
w zamian posiadające protokół PVST+
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 41 dot. punktu 2.2.5.2
Zapis SIWZ: Możliwość ograniczania ruchu przychodzącego i wychodzącego na portach
w przedziale od 64kb/s do przepustowości maks. portu z granulacją 8 kb/s
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie ograniczające ruch
w wymaganym przedziale jednak z granulacją co 64 Kb/s?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 42 dot. punktu 2.2.5.2
Zapis SIWZ: Wbudowana pamięć flash dostępna na urządzeniu 64
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 32 mb flash?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 43 dot. punktu 2.2.5.3
Zapis SIWZ: Głębokość nie większa niż 25cm
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 26 cm głębokości ale
z budżetem mocy dla PoE 170W?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 44 dot. punktu 2.2.5.3
Zapis SIWZ: Ilość instancji MSTP 802.1s: 64
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Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 32 instancje mstp w
zamian posiadające PVST+?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 45 dot. punktu 2.2.5.3
Zapis SIWZ: Możliwość ograniczania ruchu przychodzącego i wychodzącego na portach w
przedziale od 64kb/s do przepustowości maks. portu z granulacją 8 kb/s
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające limitowanie w
zadanym przedziale jednak z granulacją co 64k?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 46 dot. punktu 2.2.5.4
Zapis SIWZ: Maksymalnie 10.5 W
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie pos. max.
wynikające ze standardu PoE ?

zużycie 12,9W

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 47 dot. punktu 2.2.5.4
Zapis SIWZ: 20dBm z możliwością zmniejszenia poziomu
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 24 dbm mocy
z możliwością zmniejszenia? Oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym niż wymagane.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 48 dot. punktu 2.2.5.5
Zapis SIWZ: Wysokość max 1 RU .Montaż w szafie 19”
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści 2u wysokości?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 49 dot. punktu 2.2.5.5
Zapis SIWZ: Minimum 24 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45 (Auto-MDIX)
posiadających wsparcie dla standardów 802.3af i 802.3at
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 12 portów
10/100/1000 oraz 12 portów SFP oraz 4 porty SFP+ bez wsparcia dla PoE? Z wymagań
załączonej specyfikacji wynika, iż urządzenia AP nie będą nigdy wpinane bezpośrednio do
kontrolera, a jedynie poprzez przełączniki sieciowe wyposażone w PoE. Zastosowanie
wymaganego rozwiązania naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 50 dot. punktu 2.2.5.5
Zapis SIWZ: Urządzenie dostarczone z 2 wewnętrznymi zasilaczami 230V AC z budżetem mocy
720W dla funkcjonalności PoE oraz PoE+.

10

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie nie wspierające funkcji PoE
jednak posiadające 2 redundantne zasilacze? Z wymagań załączonej specyfikacji wynika, iż
urządzenia AP nie będą nigdy wpinane bezpośrednio do kontrolera, a jedynie poprzez
przełączniki sieciowe wyposażone w PoE.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 51 dot. punktu 2.2.5.5
Zapis SIWZ: Ilość obsługiwanych ESSID 1000
Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie wpierające max 512 SSID? Z
załączonej specyfikacji wynika, że Zamawiający wykona nie więcej niż 10 SSID.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 52 dot. Stacja robocza typ 1 i 2
Zamawiający wymaga aby dostarczone stacje robocze posiadały certyfikaty ISO 27001, ISO
28000 dla producenta jednostki centralnej. Przedmiotowe wymagania znacząco ograniczają
możliwość zaoferowania konkurencyjnych markowych rozwiązań. Zwracamy się z prośbą o
usunięcie przedmiotowych zapisów lub też wyjaśnienie co powoduje, że dla Zamawiającego tak
istotne przy dostawie komputerów jest posiadanie przez ich producenta:
- ISO 28000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
- ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Należy nadmienić, iż Zamawiający wymaga certyfikatu na zarządzanie Systemem
Bezpieczeństwa Informacji, a w wymogach przedmiotowych stacji roboczych nie ma obowiązku
posiadania modułu TPM odpowiedzialnego za kryptografie w sprzęcie komputerowym.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
Pytanie nr 53 dot. Tablet medyczny
Zapis SIWZ: Zamawiający wymaga złącza microUSB
Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy dostarczone
urządzenie będzie posiadało złącze USB – które umożliwia podpięcie np. kluczy do podpisu
kwalifikowanego
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 54 dot. Tablet medyczny
Zapis SIWZ: Zamawiający wymaga złącza miniHDMI.
Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze złączem microHDMI, które jest
nowszym rozwiązaniem technologicznie i spełnia te same funkcje.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 55 dot. Tablet medyczny
Zapis SIWZ: Zamawiający wymaga czytnika kart SD.
Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające czytnika kart.
Należy tutaj nadmienić, iż przedmiotowy czytnik umożliwia wyniesienie danych osobowych
pacjentów bez zgody administratorów. Dlatego też tworzy się wydzielone sieci Wifi z dostępem
tylko do niezbędnych informacji medycznych w zakresie sieci wewnętrznej, bez możliwości
wysyłania informacji na zewnątrz.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 56
Zamawiający w SIWZ w pkt. 3.30 wymaga dostarczenia sprzętu nie starszego niż z roku 2014.
Jednocześnie w Załączniku nr 9 (PFU) pkt. 2.4 Uwagi końcowe Zamawiający wymaga
dostarczenia sprzętu o dacie produkcji nie wcześniejszej niż 4 miesiące od daty zamówienia.
Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących daty produkcji sprzętu, który należy dostarczyć
w niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z zapisami SIWZ
Pytanie nr 57
Zamawiający w Załączniku nr 9 (PFU) pkt. 2.5 Wymagania gwarancyjne wymaga 36miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Jednocześnie w tym samym
Załączniku w specyfikacjach poszczególnych urządzeń wymaga dostarczenia 5-letniej
gwarancji. 5-letniej gwarancji na urządzenia Zamawiający wymaga również w Załączniku nr 14
do SIWZ – Wzór Umowy (sieć). Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących gwarancji na
sprzęt, który należy dostarczyć w niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 oraz 11 do SIWZ
Pytanie nr 58
Zamawiający w Załączniku nr 15 do SIWZ – Wzór Umowy (dostawa) w §5 Wynagrodzenie
dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, natomiast w Załączniku nr 14 do SIWZ –
Wzór Umowy (sieć) takiej możliwości nie ma. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dopuszczenie
możliwości fakturowania częściowego dla Zadania 1 dotyczącego Zaprojektowania i wykonania
sieci komputerowej na podstawie należytego wykonania danej części określonej
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w zał. 14 oraz 15 do SIWZ
Pytanie nr 59
Zamawiający w Załączniku nr 14 do SIWZ – Wzór Umowy (sieć) w §7 wymaga realizacji
zamówienia w terminie do 80 dni od daty podpisania umowy. Jednocześnie w SIWZ pkt. 5.1.
wymaga zaprojektowania i wykonania sieci komputerowej do 80 dni od daty podpisania umowy
oraz dostawy i montażu sprzętu, wyposażenia do 90 dni od daty podpisania umowy. Prosimy
o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu realizacji Zadania 1.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż ujednolici zapisy w SIWZ oraz w zał. nr 14 do SIWZ
Pytanie nr 60
Zamawiający w Załączniku nr 11 (OPZ) w wymaganiach dla czytnika kodów kreskowych dla
potrzeb punktów pobrań określił wymaganie „Zasięg odczytu do 100 cm”. Czytniki o takim
zasięgu są czytnikami przemysłowymi (droższymi). Czytniki dla potrzeb punktów pobrań mają
zazwyczaj zasięg do ok. 40 cm. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści czytnik
kodów kreskowych o zasięgu do 43 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
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Pytanie nr 61
Pytania dotyczące sprzętu serwerowego opisanego w Załączniku nr 11 (OPZ):
a)
Redundantne połączenie oferowanych serwerów (4 szt.) z macierzą może być
zrealizowane za pomocą dwóch przełączników FC z aktywnymi i obsadzonymi modułami SFP+
8Gb FC. W związku z powyższym czy Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania 4
przełączników FC?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 62
Pytania dotyczące sprzętu serwerowego opisanego w Załączniku nr 11 (OPZ):
b)
Czy zamawiający wymaga dostarczenia napędu taśmowego do każdego z czterech
serwerów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zamiast 4 napędów taśmowych, napęd pojedynczy
z auto loaderem wraz z oprogramowaniem do jego obsługi.
Pytanie nr 63
Pytania dotyczące sprzętu serwerowego opisanego w Załączniku nr 11 (OPZ):
c)
Jaką ilość nośników należy dostarczyć wraz z napędem/napędami taśmowymi?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy dostarczyć 4 nośniki zapisu – po jednym na serwer
Pytanie nr 64
Pytania dotyczące sprzętu serwerowego opisanego w Załączniku nr 11 (OPZ):
d)
Czy Zamawiający posiada system do wykonywania kopii zapasowych? Jeśli tak, prosimy
o podanie informacji o posiadanym systemie. Jeśli nie, prosimy o informację czy i w jaki
sposób Wykonawca ma zapewnić wykonywanie kopii zapasowych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych.
Wykonawca powinien zapewnić wykonywanie kopii zapasowych w ramach dostarczonego
Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
Pytanie nr 65 dot. SIWZ – pkt. 3.24 i 3.25
Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie wykorzystywanych modułów medycznych i
administracyjnych, nie podaje jednak pełnej informacji na temat wymaganego przeniesienia
danych tj. nie określa struktury migrowanych danych oraz informacji o technicznej możliwości
eksportu danych (istnienie modułu eksportowego). Brak jest ponadto zapewnienia rzeczywistej
i koniecznej współpracy Zamawiającego w trakcie dokonania przedmiotowego przeniesienia, co
skutkuje tym, iż opis przedmiotu zamówienia jest niekompletny, a jeden z potencjalnych
uczestników postępowania uzyskuje nieuprawniona przewagę konkurencyjną w stosunku do
pozostałych wykonawców. W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie brakujących
informacji w celu zapewnienia Wykonawcom możliwości właściwego oszacowania
pracochłonności prac związanych z przeniesieniem danych
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zakres i warunki migracji danych zostały określone w załączniku nr
18 do SIWZ
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Pytanie nr 66 dot. SIWZ – pkt. 3.25 i)
„W cenie oferty Wykonawca udzieli równoważnej ilości licencji na oferowane moduły”
Prosimy o podanie ilości licencji poszczególnych modułów posiadanych przez Zamawiającego i
podlegających wymianie, wyszczególnionych w pkt. 3.24 SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykaz funkcji modułów podlegających wymianie zawarty został
w załączniku nr 12

Apteka Szpitalna
Finansowo-Księgowy
Koszty
Gospodarka Materiałowa
Grafik
Kadry
Płace
Lecznictwo Otwarte - Gabinet lekarski
Lecznictwo Otwarte – Pracownia
Lecznictwo Otwarte – Recepcja
Lecznictwo Otwarte - Gabinet Rehabilitacji
Lecznictwo Otwarte – Statystyka
Ruch Chorych
Środki Trwałe
Wyposażenie
Zlecenia
Zamówienia Publiczne / Kontrola Umów
JM Projekt
Ilości obecnie używanych modułów
Apteka Szpitalna
Finansowo-Księgowy
Koszty
Gospodarka Materiałowa
Grafik
Kadry
Płace
Lecznictwo Otwarte - Gabinet lekarski
Lecznictwo Otwarte – Pracownia
Lecznictwo Otwarte – Recepcja
Lecznictwo Otwarte - Gabinet Rehabilitacji
Lecznictwo Otwarte – Statystyka
Ruch Chorych
Środki Trwałe
Wyposażenie
Zlecenia
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1
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4
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14
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6
1
1
1
1
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Pytanie nr 67 dot. SIWZ – pkt. 6.1.2.3) c)
„2 osoby posiadające certyfikaty inżyniera do spraw systemów serwerowych i macierzowych,
posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów w powyższym zakresie”.
Czy na spełnienie powyższego wymogu wystarczające będą certyfikaty wystawione przez
Wykonawcę? Jeśli nie, prosimy o wskazanie nazw kilku przykładowych certyfikatów
spełniających powyższy zapis.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż akceptuje certyfikaty wystawione przez wykonawcę
Pytanie nr 68 dot. SIWZ – pkt. 15.1. i 15.3.
SIWZ – pkt. 15.1. i 15.3
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro, pokój A1, do dnia 26-06-2014 r. do godz.
1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-06-2014 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego, w Sali
konferencyjnej, I piętro.
OGŁOSZENIE – pkt. IV.3.4) i IV.3.8)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.6.2014 - 10:00
Warunki otwarcia ofert
Data: 25.6.2014
Prosimy o doprecyzowanie jaki jest termin składania i otwarcia ofert, czy taki jak podany
w ogłoszeniu, czy taki jak w SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wyznaczy nowy termin składania oraz otwarcia ofert.
Pytanie nr 69 dot. SIWZ – pkt. 3.24 i 3.25
Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie wykorzystywanych modułów administracyjnych, pod
warunkiem „Przeniesienia całej historii wszystkich wprowadzonych operacji (przeniesienia
danych)”.
Zamieniając producenta oprogramowania trzeba uwzględnić fakt, że przeniesienie całej historii
danych jest praktycznie niemożliwe. W obszarze systemów administracyjnych przeniesieniu
powinny podlegać tylko dane niezbędne do kontynuowania działalności we wszystkich
zakresach tj. magazyny, księgowość, kadry, płace. Prosimy o zmianę zapisu na „Przeniesienie
niezbędnych danych”, ponieważ aktualny zapis w sposób nieuprawiony preferuje aktualnego
dostawcę oprogramowania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zakres i warunki migracji danych zostały określone w załączniku nr
18 do SIWZ
Pytanie nr 70 dot. SIWZ – pkt. 3.24 i 3.25
Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie wykorzystywanych modułów administracyjnych,
pod warunkiem że „Oferowane rozwiązanie powinno posiadać minimum tą samą
funkcjonalność co Funkcjonalności modułów obecnie zainstalowanych u Zamawiającego” .
Czy Zamawiający zapewni potencjalnemu Wykonawcy możliwość zapoznania się
z funkcjonalnością aktualnie użytkowanych systemów? Każdy system finansowo-księgowy,
kadrowo-płacowy czy magazynowy w ogólnym zarysie ma tę samą funkcjonalność. Systemy
różnią się technologią. Prosimy o uzupełnienie zapisów o wykorzystywaną funkcjonalność
w celu oszacowania czy oferowane na wymianę oprogramowanie będzie spełniało wymagania.
Zapis w bieżącej postaci nie pozwoli na jednoznaczną ocenę czy Wykonawca wywiązał się z
zapisu czy nie.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykaz funkcji dla systemów podlegających wymianie znajduje się w
załączniku nr 12, natomiast zakres i warunki migracji w załączniku nr 18 do SIWZ
Pytanie nr 71 dot. SIWZ – pkt. 3.28
Zamawiający wymaga: „Z modułu Rejestracji Czasu Pracy do modułu płac”.
Zapis jest niezrozumiały. Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga przekazywania
danych z aktualnego modułu Rejestracji czasu pracy do nowego modułu obsługi płac. Jeśli tak,
prosimy doprecyzowanie informacji o aktualnym rejestratorze i uściślenie zakresu danych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wymaga automatycznego importowania danych z dostarczonego
modułu RCP do dostarczonego modułu obsługi płac
Pytanie nr 72 dot. Załącznik nr 12, Moduł Call-Center (Poradnia), pkt. 5, str. 243
Możliwość identyfikacji pacjenta za pomocą numeru dzwoniącego telefonu (konektor do
centrali telefonicznej).
Prosimy o podanie producenta i nazwy oprogramowanie (rejestratora rozmów) jakie obecnie
wykorzystywane jest przez Zamawiającego w Call-Center?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymogu.
Pytanie nr 73 dot. Załącznik nr 12, Moduł Zleceń, pkt. 15,. str. 249
Możliwość przedłużania zleceń, zleceń cyklicznych.
Prosimy o doprecyzowanie pojęcia zlecenie cykliczne. Czy chodzi o wystawienie zleceń
pozwalające na określenie dni wykonania takiego zleceń, godzin, czy chodzi o inny model
takiego zlecenia ? Prosimy również o podanie zakresu zleceń których dotyczy zlecanie
cykliczne. Czy są to zlecenie na badania laboratoryjne, obrazowe czy inne, jeżeli tak to jakie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymogu. Wymagania są wystarczająco precyzyjnie
opisane w SIWZ.
Pytanie nr 74
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 1a) Stacja robocza typ 1, pkt. 1b) Stacja
robocza typ 2, str. 172 – 175
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ jeśli certyfikat ISO
27001 będzie posiadał Wykonawca wdrażający usługi oraz unowocześniał procesy zarządzania
a nie producent oferowanego sprzętu?
Przedmiotowe postępowanie obejmuje nie tylko dostawę sprzętu ale przede wszystkim
dostawę oprogramowania i wdrożenie systemu w związku z powyższym zapis o posiadaniu
certyfikatu ISO 27001 dla producenta sprzętu, a nie Wykonawcy jest wymogiem
nieadekwatnym do zakresu zamówienia publicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 75
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 1a) Stacja robocza typ 1, pkt. 1b) Stacja
robocza typ 2, str. 172 – 175
Wnioskujemy o usunięcie z wymagań SIWZ wymogu posiadania certyfikatu ISO 28000 dla
producenta oferowanego sprzętu komputerowego. Powyższy wymóg ogranicza konkurencję i
stoi w sprzeczności z art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postawiony wymóg
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jest nieadekwatny do zakresu przedmiotowego zamówienia gdyż zamówienie nie obejmuje
ciągu dostaw rozłożonego w długim okresie czasu a jednorazową dostawę i modernizację
posiadającego przez Zamawiającego sprzętu oraz przede wszystkim wdrożenie systemu
informatycznego. Wymóg posiadania przez producenta sprzętu certyfikatu ISO 28000 jest
nieadekwatny do zakresu zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem i ogranicza
konkurencję do bardzo wąskiej grupy producentów.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 76
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 1a) Stacja robocza typ 1, pkt. 1b) Stacja
robocza typ 2, str. 172 – 175
Zamawiający w specyfikacji do monitora wymaga: „ Jasność: 250 cd/m2”
Czy Zamawiający dopuści monitor z jasnością 200 cd/m2?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 77
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 1c) oprogramowanie stacji roboczych –
oprogramowanie antywirusowe, str. 180
Zamawiający w specyfikacji do oprogramowania antywirusowego wymaga: „Program powinien
umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym
przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB. Funkcja blokowania portów
USB ma umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze, które nie
będą blokowane (wyjątki).”
Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższych zapisów?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 78
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 2 Laptop typ 1, str. 183
Jasność min. 220 nit.
Czy Zamawiający dopuści laptop z jasnością min. 200 nit?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 79
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 2 Laptop typ 1, pkt. 3 Laptop typ 2, str. 183
– 184
Zamawiający wymaga w specyfikacji: USB 2.0, USB 3.0 z możliwością ładowania urządzeń
zewnętrznych przy wyłączonym komputerze.
Czy Zamawiający dopuści laptop z ze złączem USB 2.0 z możliwością ładowania urządzeń
zewnętrznych przy wyłączonym komputerze oraz USB 3.0 bez możliwości ładowania urządzeń
zewnętrznych przy wyłączonym komputerze?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
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Pytanie nr 80
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 3 Laptop typ 2, str. 184
Zamawiający wymaga w specyfikacji: HDMI
Czy Zamawiający dopuści laptop ze złączem DisplayPort zamiast HDMI?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe pod jeśli Wykonawca dostarczy przejściówki
DisplayPort  HDMI
Pytanie nr 81
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 3 Laptop typ 2, str. 185
Waga max 2.0 kg
Czy Zamawiający dopuści laptop z wagą max 2.15 kg ?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający informuje, iż nie dopuści powyższego
Pytanie nr 82
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 185
Rozdzielczość 1366x768, Jasność min. 300 nit, Kontrast min. 500:1
Czy Zamawiający dopuści tablet z kontrastem 300:1 przy jasności 400 nit i rozdzielczości
1900x1200?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 83
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 185
Zabezpieczenie Matryca pokryta szkłem o wysokiej odporności na zarysowania,
Przeciwodblaskowa
Czy Zamawiający dopuści tablet z matrycą pokrytą szkłem o wysokiej odporności na
zarysowania, błyszcząca?
Z naszej wiedzy wynika, że tablety dotykowe posiadają błyszczące matryce. Zastosowanie foli
matującej będzie miało wpływ na obniżenie jakości pracy przez dotyk.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 84
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 186
1 x micro USB, 1 x mini HDMI
Czy Zamawiający dopuści tablet z 1 x USB2.0, 1 x micro HDMI?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 85
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 186
Czytnik kart SD
Czy Zamawiający dopuści czytnik kart micro SD?

18

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 86
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 186
1 x micro USB, 1 x mini HDMI, Złącze dokowania
Czy Zamawiający dopuści tablet ze złączem uniwersalnym umożliwiającym podłączanie stacji
dokującej oraz poprzez zastosowanie adaptera na pozyskanie złączy: 1 x USB, 1 x HDMI?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 87
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 185 - 186
Zamawiający nie określił w specyfikacji jaki system operacyjny wymaga.
Czy Zamawiający ma na myśli system operacyjny tożsamy z systemem który będzie
instalowany w stacjach roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż system operacyjny powinien być zgodny z wymaganiami systemu
HIS. Załącznik 12 do SIWZ
Pytanie nr 88
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 5 Stacja dokująca dla tabletu medycznego,
str. 186
36 miesięcy gwarancji
Czy Zamawiający dopuści stację dokującą z gwarancją producenta 12 miesięcy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 89
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 6 Czytnik kodów kreskowych dla potrzeb
punktów pobrań, str. 187
Zasięg odczytu do 100cm
Czy Zamawiający dopuści czytnik kodów kreskowych z zasięgiem odczytu do 43 cm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 90
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 6 Czytnik kodów kreskowych dla potrzeb
punktów pobrań, str. 187
Kondensacja 5-95%, bez kondensacji
Czy Zamawiający miał na myśli wilgotność względną od 5% do 95%, bez kondensacji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż usunął powyższy zapis, należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11
do SIWZ
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Pytanie nr 91
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 9 Kserokopiarka o funkcjonalności
sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych (faks, drukarka, skaner). Druk dwustronny, str. 188
Dwie kasety po 500 ark (60-163g g/m2)
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwoma kasetami po 500 ark (52-157g g/m2) ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 92
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 10 Sprzęt serwerowy a) serwery, str. 189
Obudowa: RACK 19” max 4U
Czy Zamawiający dopuści serwer w obudowie Rack 19” max 5U?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 93
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 10 Sprzęt serwerowy a) serwery, str. 189
Interfejs: Min. 8x USB.
Czy Zamawiający dopuści serwer z interfejsami Min. 7x USB?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 94
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 10 Sprzęt serwerowy b) oprogramowanie
serwerowe, str. 191
350 licencji dostępowych w celu podłączenia do systemu domenowego
Czy Zamawiający może określić rodzaj wymaganej licencji dostępowej – na użytkownika lub na
urządzenie?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż wymagane będą licencje na urządzanie
Pytanie nr 95
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 10 Sprzęt serwerowy b) oprogramowanie
serwerowe, str. 191
System bazodanowym musi wspierać technologię „Flashback" - przywrócenie danych do
konkretnej zmiany w czasie bez wykonywania wielu czasochłonnych operacji.
Dane medyczne przechowywane w bazie danych są powiązane z wieloma innymi danymi, które
są przechowywane poza główną bazą danych (np. Ewuś, dane aktualnie wysyłane do
integracji, itp.) i nie powinny być odtwarzane „do punktu w czasie”, ponieważ może to
spowodować rozsynchronizowanie danych zapisanych w poszczególnych lokalizacjach. W
związku z tym, że powyższa funkcjonalność raczej nie będzie miała zastosowania we
wdrażanym środowisku, a jednocześnie ma bardzo duży wpływ na wysokość kosztów zakupu
bazy danych prosimy o rezygnację z tego wymogu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż usunął powyższy zapis, należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11
do SIWZ
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Pytanie nr 96
dot. Załącznik nr 11
I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 10 Sprzęt serwerowy c) macierz dyskowa
Macierz dyskowa musi być wyposażona w: minimum 7,2 TB przestrzeni użytkowej (po RAID
10) na dyskach SAS 15krpm 6Gb (minimum 20 dysków + 4 dyski typu „hot spare")
Czy Zamawiający dopuści w oferowanym rozwiązaniu macierz dyskową wyposażoną w
minimum 7,2TB przestrzeni dyskowej (po RAID 10) na dyskach SAS 10krpm 6Gb
(maksymalnie 16 dysków oraz 4 dyski typu „hot spare”)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 97
dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 11 Drukarka opasek identyfikujących
pacjenta
Czy Zamawiający wymaga drukarki i opaski umożliwiające druk kodu QR oraz czytniki kodów
kreskowych 1D?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
Pytanie nr 98
dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §1.4
W treści §1.4. znajduje się wieloznaczny zapis:
Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu
sprzęt i oprogramowanie zgodnie z jej warunkami oraz postanowieniami SIWZ i ofertą
Wykonawcy.
Prosimy o potwierdzenie, że określenie „nabywa oprogramowanie” rozumiane jest jako
„nabywa prawa wynikające z licencji o treści zgodnej z postanowieniami SIWZ i
oferty Wykonawcy”.
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest przeniesienie autorskich praw
majątkowych do dostarczanego systemu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie jest przeniesienie
autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu. Zamawiający w ramach tego
postępowania nabywa prawa wynikające z licencji o treści zgodnej z postanowieniami SIWZ i
oferty Wykonawcy.
Pytanie nr 99
dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §3.1c)
Wykonawca zobowiązuje się do organizacji prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla czynnych
obiektów szpitalnych, przy zabezpieczeniu i zachowaniu działających urządzeń i
oprogramowania.
Obowiązek „zabezpieczenia i zachowania działających urządzeń i oprogramowania” powinien
zostać powiązany z zamkniętą listą w której Zamawiający konkretyzuje urządzenia i programy,
które ma na myśli. Prosimy o odpowiednie wyszczególnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż lista urządzeń i programów wynika bezpośrednio z wymaganej
dostarczanej funkcjonalności.
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Pytanie nr 100
dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §3.1f)
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych Zamawiającego i jego partnerów a także
dokumentów technicznych, procesów technologicznych i pozostałych informacji, uzyskanych w
trakcie realizacji umowy,
Prosimy o doprecyzowanie o jakie dane chodzi? Czy dane te będę oznaczone jako poufne?
Wskazane jest aby zakres tych informacji został w należyty sposób dookreślony – szczególnie
mając na uwadze konsekwencje za naruszenie tych wymagań przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający pragnie zauważyć, że jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność
polegającą między innymi na udzielaniu świadczeń medycznych. Ponadto, zakresem
postępowania jest objęta dodatkowo część administracyjna. Wykonawca, więc przez cały okres
obowiązywania umowy będzie miał dostęp do danych osobowych, danych wrażliwych oraz
różnego rodzaju poufnych danych finansowych, takich jaki listy płac, rozrachunki z
kontrahentami, ceny zakupu, warunki umów (kontrakty z lekarzami) itp. Wykonawca jako
profesjonalista i podmiot mający doświadczenie we wdrażaniu tego typu systemów musi
wiedzieć, praktycznie wszystkie dane, poza opublikowanymi i dostępnymi oficjalnie podlegają
ochronie i muszą zostać poufne.
Pytanie nr 101
dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §3.1h)
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających
prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie z polskim prawem.
Prosimy o skonkretyzowanie o jakie dokumenty, a także o jakie oprogramowanie chodzi? Czy
Zamawiający ma na uwadze oprogramowanie narzędziowe, którym posługuje się Wykonawca,
czy oprogramowanie będące przedmiotem dostawy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oczekuje dostarczenia certyfikatu licencyjnego na dostarczony
zintegrowany system.
Pytanie nr 102
dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §4.8
Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy
przed upływem terminu gwarancji.
„Zamawiający wyznacza termin” – wskazane jest aby ten termin był „uzgodniony” przez
strony, oraz aby np. nie mógł wypadać w dni wolne od pracy. Czy Zamawiający może to
uwzględnić?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do
niewyznaczenia tego terminu na dzień ustawowo wolny od pracy.
Pytanie nr 103
dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §5.6
Rekomendujemy aby numer rachunku był wskazany wyłącznie w treści faktury VAT od
Wykonawcy, bez konieczności jej zapisywania w treści Umowy. Dzięki temu unika się
aneksowania umowy w przypadku zmiany nr rachunku.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 104
dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §6 Podwykonawcy
Czy wymogi dotyczące podwykonawców stosuje
współpracujących z Wykonawcą jak jego personel?

się

także

do

jednoosobowych

firm

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż wymogi dotyczące podwykonawców stosuje się także do
jednoosobowych firm współpracujących z Wykonawcą jak jego personel.
Pytanie nr 105
dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §8.2 Kary umowne
Istnieje pewne ryzyko związane z faktem, że niektóre ze zdarzeń karanych przez
Zamawiającego mogą spełniać warunek kilku kar. Szczególnie dotyczy to przypadków z §8.2.
lit. a) i lit. b).
Aby uniknąć takiej sytuacji (oraz zbędnych wątpliwości) rekomendujemy dodanie zapisu, że
kary umowne zapisane w §8.2. nie mogą się powtarzać, sumować (dwukrotnie za to samo
uchybienie). Aby wykluczyć podwójną karę za to samo zdarzenie.
Rekomendujemy ponadto zapisanie górnej granicy kar umownych, które mogą zostać
naliczone według stawek dziennych.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż zgadza się na proponowany zapis, tj.: kary umowne zapisane
w §8.2. nie mogą się powtarzać, sumować (dwukrotnie za to samo uchybienie). Łączna suma
kar nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy
łączna suma naliczonych kar przekroczy tę wartość, wówczas Zamawiający ma prawo do
wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.
Pytanie nr 106
dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) Odpowiedzialność cywilna
We wzorze umowy brak określenia górnej graniczy odpowiedzialności cywilnej oraz brak
wyłączenia odpowiedzialności za utracone korzyści
Czy Zamawiający może dodać zapisy:
1.
„Odpowiedzialność cywilna z tytułu należytego wykonania umowy ogranicza się do
wartości wynagrodzenia określonego w §5.1. oraz odpowiedzialności za czyny umyślne.
2.
Strony wyłączają wzajemną odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż zgadza się na proponowany zapis, tj.: „Odpowiedzialność
cywilna z tytułu należytego wykonania umowy ogranicza się do wartości wynagrodzenia
określonego w §5.1. oraz odpowiedzialności za czyny umyślne. Strony wyłączają wzajemną
odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.”
Pytanie nr 107
dot. załącznika nr 13 do SIWZ- Tabela – Parametry oceniane dla pakietu 2 – Lp.2 (str.282)
Wymaganie: Moduły oferowanego systemu HIS: Szpital, Systemy ambulatoryjne, Sprzedaż,
Jednostki zabiegowe i diagnostyczne oraz Gospodarka lekiem opracowane są w takiej samej
spójnej technologii (działają w oparciu o przeglądarkę stron WWW lub działają jako aplikacje
desktopowe) Wyjątkiem są moduły E-Usług, które muszą być dostępne dla pacjentów za
pomocą przeglądarki WWW. (podać technologię: WWW (wymienione moduły systemu HIS
działają w oparciu o przeglądarkę WWW) lub AD (działają jako aplikacje desktopowe)
Pytanie: W związku z faktem, iż trend w światowym IT jednoznacznie wskazuje na tworzenie
aplikacji w technologii WWW, aplikacje desktopowe zaczynają być tworem „przestarzałym”.
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W związku z powyższym prosimy o narzucenie możliwości otrzymania dodatkowej punktacji –
wyłącznie aplikacjom technologicznie nowoczesnym.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. Sam fakty wykonania aplikacji dla
użytkownika końcowego w technologii przeglądarkowej nie są wystarczającym argumentem
świadczącym o ich rzekomej nowoczesności. Zarówno rozwiązania desktopowe jak i
przeglądarkowe mają swoje mocne i słabe strony.
Pytanie nr 108
dot. Modułu Zlecenia
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje, że Moduł Zleceń ma być oddzielną aplikacją czy może
być funkcjonalnością innego Modułu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wymaga, aby zaoferowany system był zintegrowany i oczekuje, że
możliwość dodawania zleceń będzie dostępny z poziomu każdego oddziału, izby przyjęć,
gabinetu lekarza oraz gabinetu zabiegowego.
Pytanie nr 109
dot. SIWZ punkt 3.25
Zamawiający dopuszcza wymianę użytkowanych modułów medycznych i administracyjnych.
Pytanie:
a) Prosimy o sprecyzowanie wymagań funkcjonalnych, dotyczących wymienianych Modułów.
b) Prosimy o podanie ilości obecnych Modułów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż:
ad. a
Wykaz funkcji modułów podlegających wymianie zawarty został w załączniku nr 12
ad. b
Apteka Szpitalna
Finansowo-Księgowy
Koszty
Gospodarka Materiałowa
Grafik
Kadry
Płace
Lecznictwo Otwarte - Gabinet lekarski
Lecznictwo Otwarte – Pracownia
Lecznictwo Otwarte – Recepcja
Lecznictwo Otwarte - Gabinet Rehabilitacji
Lecznictwo Otwarte – Statystyka
Ruch Chorych
Środki Trwałe
Wyposażenie
Zlecenia
Zamówienia Publiczne / Kontrola Umów

2
9
4
5
licencja
otwarta
4
5
16
14
16
14
14
6
1
1
1
1

JM Projekt

10
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Ad. B Ilości obecnie używanych modułów
Apteka Szpitalna
Finansowo-Księgowy
Koszty
Gospodarka Materiałowa
Grafik
Kadry
Płace
Lecznictwo Otwarte - Gabinet lekarski
Lecznictwo Otwarte – Pracownia
Lecznictwo Otwarte – Recepcja
Lecznictwo Otwarte - Gabinet Rehabilitacji
Lecznictwo Otwarte – Statystyka
Ruch Chorych
Środki Trwałe
Wyposażenie
Zlecenia
Zamówienia Publiczne / Kontrola Umów

2
9
4
5
licencja
otwarta
4
5
16
14
16
14
14
6
1
1
1
1

Pytanie nr 110
dot. SIWZ punkt 7.10
Pytanie: Prosimy o informację czy w przypadku wymiany obecnych Modułów, Zamawiający
będzie oczekiwał by wymieniane Moduły znalazły się na próbce/prezentacji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykaz funkcji, które muszą znaleźć się na próbce został określony w
załączniku nr 12 do SIWZ.
Pytanie nr 111
dot. SIWZ - Wymagania dotyczące usług szkolenia
„b) Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje, zgodnie z harmonogramem ustalonym w
dokumencie koncepcji wdrożenia, odpowiednie szkolenia dla użytkowników wszystkich
oferowanych modułów systemu HIS. Liczba użytkowników do przeszkolenia: personel lekarski
190 osób, personel pielęgniarski 490 osób, personel administracyjny 65 osób, personel średni
inny 94 osób.
Łączny czas szkoleń użytkowników nie może być krótszy niż 300 godzin.”
oraz
„f) Wykonawca zapewni nadzór (fizyczna obecność przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie
Zamawiającego w godzinach 9.00-15.00 w dni robocze) w łącznej ilości 50 dni roboczych dla
wszystkich dostarczonych modułów systemu HIS.”
Pytanie: W/w liczby szkoleń i nadzoru wydają się być rażąco niskie. Podobny przedmiot
zamówienia i ilości osób do przeszkolenia szacuje się na liczbę, co najmniej dwu-trzykrotnie
wyższą. Jest to szczególnie istotne by wykonać wdrożenie i szkolenie z należytą starannością.
Czy Zamawiający zabezpieczając skuteczność prowadzenia szkoleń, przewiduje ponowne
przeliczenie ilości czasu szkoleń?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykaz funkcji, które muszą znaleźć się na próbce został określony w
załączniku nr 12 do SIWZ.
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Zamawiający określił minimalną ilość godzin szkoleń oraz dni nadzoru. Wykonawca powinien
ująć w ofercie tyle godzin szkoleń i dni nadzoru, aby prawidłowo zrealizował zadanie związane
za szkoleniem personelu oraz system został uruchomiony. Jeżeli Wykonawca nie doszacuje w
ofercie czasu potrzebnego na szkolenia i nie przeszkoli prawidłowo użytkowników, wówczas
uruchomienie systemu nie będzie przebiegało prawidłowo.
Zamawiający nie ma kompetencji, aby określić ile czasu Wykonawca będzie potrzebował na
prawidłowe przeszkolenie podanej ilości użytkowników. Na ilość godzin szkoleń ma wpływ
przede wszystkim ergonomia zaoferowanego systemu oraz profesjonalizm osoby prowadzącej
szkolenia. A te parametry mogą być różne u różnych Wykonawców.
Pytanie nr 112
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. I Określenie przedmiotu zamówienia:
„a. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z bezterminowymi licencjami
płatnymi jednorazowo, pozwalającymi na użytkowanie systemu, umożliwiające jednoczesną
pracę minimum X użytkowników bez ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników,
spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) „
Prosimy o podanie minimalnej liczby przewidywanych użytkowników.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż minimalnie w systemie będzie pracowało 300 jednoczesnych
użytkowników.
Pytanie nr 113
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Administrator) – str. 136:
„1. Możliwość automatycznej, centralnej aktualizacji aplikacji na stacjach roboczych. „
Czy należy rozumieć, że wymaganie to odnosi się do rozwiązań w technologii grubego klienta,
wymagających instalowania oprogramowania na stacjach roboczych?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający informuje, iż wymaganie jest niezależne od technologii wykonania aplikacji
dla użytkownika końcowego.
Pytanie nr 114
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Administrator) – str. 136:
„2. Możliwość przeglądu informacji o tym, która stacja robocza i kiedy pobrała aktualizację. „
Czy należy rozumieć, że wymaganie to odnosi się do rozwiązań w technologii grubego klienta,
wymagających instalowania oprogramowania na stacjach roboczych?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający informuje, iż wymaganie jest niezależne od technologii wykonania aplikacji
dla użytkownika końcowego.
Pytanie nr 115
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Rejestracja) – str. 137:
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„8. Możliwość kolorystycznego wyróżnienia na kalendarzu pracy przychodni dni, w których
zamieszczony został wewnętrzny komunikat dotyczący danego dnia. „
Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć "wewnętrzny komunikat"?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem w SIWZ. Dzień w kalendarzu, w którym operator
zamieścił wewnętrzny komunikat, np. „tylko pilne przypadki” musi być automatycznie
oznaczany przez system innym kolorem niż dni, w których nie ma żadnego zdefiniowanego
komunikatu.
Pytanie nr 116
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Rejestracja) – str. 137:
„10. Graficzne przedstawieniu na kalendarzu przyjęć dnia, w którym zostali już zarejestrowani
pacjenci.”
Czy intencją Zamawiającego jest aby oznaczać w kalendarzu dni, gdzie wszystkie terminy
zostały już zajęte i odróżniać je od dni, gdzie pozostał choć jeden termin wolny?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający informuje, iż jeżeli w danym dniu został zarejestrowany chociażby jeden
pacjent, to taki dzień musi być wyświetlany na grafiku w innym kolorze niż dni, w których nie
ma żadnego zarejestrowanego pacjenta.
Pytanie nr 117
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Rejestracja) – str. 137:
„20. Tworzenie bloków z grafikiem dla lekarza w danym dniu”
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie "blok z grafikiem"?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż chodzi o tworzenie terminarza pracy lekarza na dany dzień.
Pytanie nr 118
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Rejestracja) – str. 138:
„33. - wydłużenia czasu trwania wizyty podczas rezerwacji terminu.”
Czy intencja Zamawiającego jest możliwość wpisania faktycznego czasu trwania wizyty a nie
czasu przewidzianego na wizytę standardową?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż chodzi o planowany czas wizyty, który może być dłuższy niż
określony standardowy przedział czasu.
Pytanie nr 119
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Rejestracja) – str. 138:
„46. Możliwość rezerwacji terminu wizyty ze zlecenia lekarskiego wystawionego w gabinecie”
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Czy wymaganie należy rozumieć jako możliwość rezerwacji terminu kolejnej wizyty przez
lekarza podczas obsługi wizyty w gabinecie?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż wymaganie należy rozumieć jako możliwość rezerwacji
terminu kolejnej wizyty przez lekarza podczas obsługi wizyty w gabinecie.
Pytanie nr 120
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Rejestracja) – str. 138:
„50. Możliwość przeglądania wizyt historycznych i zaplanowanych w zależności od statusów. „
Prosimy o podanie przykładów statusów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przykładem jest wizyta zrealizowana, zaplanowana, umówiona i
niewykonana.
Pytanie nr 121
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Rejestracja) – str. 140:
„70. Możliwość skanowania dokumentów zewnętrznych do historii choroby z poziomu
rejestracji.”
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli system będzie umożliwiał dołączanie,
dokumentów zeskanowanych poza systemem, do dokumentacji medycznej pacjenta?
Odpowiedź:
NIE. Zamawiający informuje, iż wymaga możliwości bezpośredniego umieszczania w kartotece
pacjenta (identyfikowanego na skanerze poprzez numer PESEL) dokumentacji zeskanowanej
na danym urządzeniu – bez konieczności zapisywania skanów w folderach tymczasowych na
dysku komputera lub na urządzeniach USB.
Pytanie nr 122
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Call-Center (Poradnia) –
str. 140:
„5. Możliwość identyfikacji pacjenta za pomocą numeru dzwoniącego telefonu (konektor do
centrali telefonicznej).”
Prosimy o podanie nazwy i modelu posiadanej centrali telefonicznej, do której w oferowanym
systemie powinno istnieć połączenie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymogu.
Pytanie nr 123
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Call-Center (Poradnia) –
str. 140:
„17. System pozwala sprawdzić w systemie
zarejestrowanego pacjenta z poziomu Call Center.”

e-WUŚ

status

ubezpieczenia

nowo
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Czy pacjenci rejestrowani przez call center będą rejestrowani na wizyty w dniu rejestracji? Jeśli
obsługa call center ma na celu umawianie wizyt na przyszłość to na jaki dzień powinna
odbywać się weryfkacja eWUŚ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż weryfikacja powinna odbywać się na dzień rejestracji oraz na dzień
wizyty.
Pytanie nr 124
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Call-Center (Poradnia) –
str. 141:
„23. Wyszukiwanie wolnych terminów pod kątem:
…..
27. – lub jednego dodatkowego parametru.”
Prosimy podać przykłady dodatkowych prametrów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymogu.
Pytanie nr 125
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 141:
„4. System umożliwia danych ze skierowania do wizyty, uwag, płatnika. „
Czy intencją zamawiającego było aby system umożliwiał rejestrację danych ze skierowania,
uwag i płatnika?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż intencją zamawiającego jest, aby system umożliwiał
rejestrację danych ze skierowania, uwag i płatnika
Pytanie nr 126
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 141:
„9. Możliwość podglądu przez lekarza indywidualnych statystyk z poziomu okna gabinetu
lekarskiego.„
Prosimy o sprecyzowanie o jakie statystyki chodzi?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż liczba przyjętych w danym dniu pacjentów z podziałem na
płatników, liczba pacjentów przyjętych w danym okresie z podziałem na rozpoznania.
Pytanie nr 127
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 141:
„10. Możliwość wydruku historii choroby pojedynczo (jednej wizyty) lub zbiorczo dla pacjenta
(wszystkie wizyty). „
Czy intencją Zamawiającego jest możliwość wydruku Historii zdrowia i choroby dla wszystkich
odbytych wizyt pacjenta?
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż uzna powyższe rozwiązanie.
Pytanie nr 128
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 141:
„11. Program umożliwia zaimportowanie wydruków własnych.”
Jak należy rozumieć to wymaganie? Czy Zamawiający oczekuje zaimplementowania szablonów
dokumentów jakimi posługuje się aktualnie, do wdrażanego systemu?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż oczekuje zaimplementowania szablonów dokumentów jakimi
posługuje się aktualnie, do wdrażanego systemu.
Pytanie nr 129
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 141:
„11. Program umożliwia zaimportowanie wydruków własnych.”
Jak należy rozumieć to wymaganie? Czy Zamawiający oczekuje zaimplementowania szablonów
dokumentów jakimi posługuje się aktualnie, do wdrażanego systemu?
Odpowiedź:
NIE. Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości konfiguracji okna wizyty w taki sposób,
aby każdy lekarz mógł indywidualnie decydować o rodzajach informacji, które standardowo
będzie rejestrował podczas wizyty. Dla przykładu: jeden lekarz może ustawić widoczność
panelu do rejestrowania wywiadu ogólnego, wywiadu aktualnego, badania przedmiotowego,
leków, wyników badań i zaleceń a inny lekarz włączy dodatkowo widoczność panelu
rejestrowania zwolnień L4, leków zażywanych oraz zaleceń dla pacjenta.
Pytanie nr 130
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 143:
„57. Blokada przed ponownym wydrukowaniem tej samej recepty.”
Czy Zamawiający oczekuje braku możliwości wydrukowania duplikatu wydrukowanej recepty,
np. w przypadku jej zniszczenia przed wydaniem pacjentowi (np. błąd wydruku)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości wydruku duplikatu i braku możliwości
wystawienia drugiej recepty opatrzonej numerem już wykorzystanym.
Pytanie nr 131
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 143:
„59. Sprawdzanie puli dostępnych recept dla danego lekarza z podziałem na:
……
61. - prywatne, „
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Czy Zamawiający oczekuje rozróżnienia, w ramach puli recept prywatnych, na pulę dla ZOZ i
pulę dla lekarza?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż oczekuje rozróżnienia, w ramach puli recept prywatnych, na
pulę dla ZOZ i pulę dla lekarza.
Pytanie nr 132
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 143:
„68. Generowanie recepty na podstawie leków stałych przypisanych podczas poprzednich wizyt
do pacjenta.”
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system będzie umożliwiał wystawienie
recepty na podstawie wybranej recepty spośród wcześniej wystawionych pacjentowi?
Odpowiedź:
NIE. Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości rejestrowania informacji o lekach
zażywanych przez pacjenta (wystawionych przez innego lekarza lub na recepcie tradycyjnej) i
na podstawie wybranych leków z tej listy lub leków, na które wcześniej lekarz wystawił receptę
generowania nowej recepty.
Pytanie nr 133
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 143:
„71. Możliwość tworzenia schematów recept.”
Czy wymaganie należy rozumieć jako zdefiniowany zestaw leków najczęściej przepisywanych
przez lekarza lub w poradni?
Odpowiedź:
NIE. Zamawiający informuje, iż schemat recepty to nie to samo co zestaw leków najczęściej
przepisywanych.
Pytanie nr 134
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 143:
„74. Wyróżnienie kolorystyczne leków refundowanych.”
Czy Zamawiający dopuszcza wyróżnianie leków refundowanych w inny sposób niż kolorem?
Tak sformułowane wymaganie sugeruje zastosowanie konkretnego rozwiąznia i może
wskazywać na konkretny produkt.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza inne rozwiązanie, istotne jest aby leki refundowane były
jednoznacznie oznaczone i aby podczas wystawiania recepty istniała możliwość odfiltrowania
leków refundowanych od leków pozostałych.
Pytanie nr 135
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 143:
„80. Podpis elektroniczny zakończonej wizyty. „
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Czy wymaganie należy rozumieć, jako możliwość podpisania elektronicznego dokumentów
dokumentacji medycznej, indywidualnej powstałych podczas wizyty?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż system musi obsługiwać zarówno podpis niekwalifikowany jak i
kwalifikowany. Podpisany elektronicznie dokument musi automatycznie trafić do archiwum
dokumentacji medycznej podpisanej elektronicznie.
Pytanie nr 136
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Gabinet) – str. 143:
„82. Wystawianie zaświadczenia ZUS ZLA w formie elektronicznej.”
Czy wymaganie to należy traktować jako obligatoryje w sytuacji, gdy taka forma ZUS ZLA
będzie obowiązująca w Polsce?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż w/w wymaganie należy traktować jako obligatoryje w sytuacji,
gdy taka forma ZUS ZLA będzie obowiązująca w Polsce.
Pytanie nr 137
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Ewidencja) – str. 144:
„4. System umożliwia zapisanie w Karcie Pacjenta dodatkowych danych jak:
……..
- informacji na temat wypożyczanego sprzętu …….”
Czy chodzi o wypożyczony sprzęt ortopedyczny?
Odpowiedź:
NIE. Zamawiający informuje, iż chodzi o dowolny sprzęt wypożyczony pacjentowi.
Pytanie nr 138
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia
(Ewidencja) – str. 145:
„33. Możliwość wyeksportowania historii wizyt pacjenta w danej jednostce do pliku XML.”
Prosimy o podanie formatu pliku XML dla ekportu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oczekuje dostarczenia funkcji umożliwiającej zaprojektowanie
formatu pliku xml wg własnych potrzeb (w tym również w celu zasilania systemów centralnych
i regionalnych).
Pytanie nr 139
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Zleceń – str. 146:
„10. Automatyczny zapis daty i czasu, osobę wprowadzająca oraz zmieniająca wyniki.”
Czy chodzi o zmianę wyników badań wykonanych w odpowiedzi na zlecenie, we właściwej
jednostce zlecającej?
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Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż w/w zapisie chodzi o zmianę wyników badań wykonanych
w odpowiedzi na zlecenie, we właściwej jednostce zlecającej.
Pytanie nr 140
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Szpital – str. 149:
„5. Moduł uruchamiany na urządzeniach przenośnych typu tablet umożliwiający pracę
personelu medycznego z dokumentacją medyczną pacjenta przy łóżku.”
Czy Zamawiający oczekuje na tabletach, przy łóżku pacjenta, funkcjonalności umożliwiającej
tworzenie i edycję dokumentacji medycznej? Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione,
jesli oferowany system będzie umożliwiał odnotowanie na tabletach danych wykorzystywanych
do przygotowania dokumentacji medycznej tj zlecenia badań i leków, podania leków, wyniki
pomiarów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż usuwa w/w wpis w tabeli Moduł Szpital. Pełna funkcjonalność
modułu, który będzie uruchamiany na urządzeniach typu tablet zawarta jest w tabeli Moduł
Szpitalny (Tablet oddziałowy).
Pytanie nr 141
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Szpital – str. 151:
„56. Możliwość oznaczenia historii choroby pacjenta jako świadczenie ratujące życie. „
Jako, że historia choroby jest dokumentem w rozumieniu rozporządzenia o dokumentacji
medycznej, czy wymaganie należy rozumieć jako możliwość oznaczenia pobytu jako
świadczenia ratującego życie?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż w/w wymaganie należy rozumieć jako możliwość oznaczenia
pobytu jako świadczenia ratującego życie.
Pytanie nr 142
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Szpitalny (Tablet
oddziałowy) – str. 151:
„6. Działanie aplikacji na urządzeniach mobilnych implementujących przeglądarkę z HTML5.”
Czy Zamawiający dopuszcza aby oferowane rozwiązanie zawierało natywną aplikację mobilną
działającą w środowisku Windows, Android lub iOS?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż dopuszcza w/w rozwiązanie pod warunkiem, że aplikacja
będzie prawidłowo działała na urządzeniach mobilnych implementujących przeglądarkę
z HTML5.
Pytanie nr 143
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Rehabilitacja – str. 152:
„1. Obsługa zleceń dla:
……… „
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Czy intencją Zamawiającego
wymienionych typów?

jest

aby

system

umożliwiał

przygotowanie

skierowań

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż intencją jest aby system umożliwiał przygotowanie skierowań
wymienionych typów
Pytanie nr 144
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Rehabilitacja – str. 152:
„11. Zarządzanie słownikami:
……….
14. c) zabiegów (z minimum 3 parametrami słownikowymi opisującymi zabieg), „
Czy każdy zabieg powinien zawierać parametry dodatkowe? Jakiego rodzaju powinny to być
parametry?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż dla każdego zabiegu musi być możliwość zdefiniowania
minimum 3 dowolnych parametrów.
Pytanie nr 145
Zamawiający w Załączniku nr 9 (PFU) w punkcie 2.2.5 opisuje urządzenia aktywne jakie należy
dostarczyć w ramach niniejszego postępowania. Jednocześnie w Załączniku nr 10 Zamawiający
podaje wymagania dotyczące urządzeń aktywnym, które nie są tożsame z wymaganiami w
Załączniku nr 9. Prosimy o informację, która wersja wymagań dotyczących urządzeń
aktywnych jest poprawna.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż ujednolicił zapisy SIWZ.
Pytanie nr 146
Zamawiający z opisie drukarek opasek identyfikujących pacjenta wymaga odczytu kodu QR
(czyli 2D), natomiast w opisie czytników kodów kreskowych wymaga się kodu 1D. Prosimy o
informację, czy są to poprawne wymagania.
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż powyższe wymagania są poprawnymi wymaganiami.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia treść SIWZ w
następujący sposób:
- w pkt. 12.6. SIWZ zmienia brzmienie na:
Wadium w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty i złożyć
w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro,
pokój A1 do 01.07.2014 r. do godz. 10:00.
- w pkt. 14.10. SIWZ zmienia brzmienie na:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanej w następujący sposób:
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„Oferta na: Dostawę zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego
zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
DZP/38/382-26/14”
NIE OTWIERAĆ przed 01-07-2014 r. godz. 1030
znak sprawy: DZP/38/382-26/14
- w pkt. 15.1. SIWZ zmienia brzmienie na:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro, pokój A1, do dnia 01-07-2014 r.
Do godz. 1000.
- w pkt. 15.3. SIWZ zmienia brzmienie na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01-07-2014 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego, w sali
konferencyjnej, I piętro.
W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a
Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia.
Ponadto Zamawiający dołącza:
1. SIWZ wraz z załącznikami po zmianach z dnia 17.06.2014r.
Nowy termin składania ofert: 01.07.2014r. do godz. 1000
Nowy termin otwarcia ofert: 01.07.2014r. o godz. 1030
Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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