Jastrzębie-Zdrój, 25.06.2014r.
DZP/38/382-26/14
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy:

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa
zintegrowanego
systemu
informatycznego
wspomagającego zarządzanie
w Wojewódzkim
Szpitalu
Specjalistycznym
nr
2
w
Jastrzębiu-Zdroju
DZP/38/382-26/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 4 Z DNIA 25.06.2014, ORAZ SPROSTOWANIE NR 2 DO
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIAN TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.
W związku ze złożonym pytaniem, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie nr 1
Zamawiający dwukrotnie odpowiedział na to samo pytanie, za każdym razem udzielając innej
odpowiedzi, tj.:
"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."
Prosimy o informacje, która odpowiedź jest prawidłowa.
Zamawiający informuje, iż w wyjaśnieniach nr 2 „WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17-06-2014r.” przez omyłkę zostało zamieszczone dwa razy to samo
pytanie w związku z powyższym Zamawiający zmienia treść pytania nr 129 z:
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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.
Na:
Pytanie nr 129
dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł PrzychodniaPoradnia (Gabinet) – str. 141:
„17. Dodawanie elementów schematu historii choroby.”
Czy wymaganie należy rozumieć, jako możliwość zmiany szablonu wydruku dokumentu Historii
zdrowia i choroby?
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.

Miejsce i termin 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
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