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                                                                                                              Wykonawcy  ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „„Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Informatycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach wraz z dostawą i uruchomieniem 
infrastruktury informatycznej” realizowanego w ramach projektu "Elektroniczna platforma 
gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach”

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o 
wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy 5.9. Centralna Sterylizatornia 
Prosimy o sprecyzowanie czy w punkcie 11 Automatyczne naliczanie kosztów sterylizacji w czasie 
rzeczywistym. Zamawiający ma na myśli wyliczanie kosztów nie samej sterylizacji ale całego procesu 
dekontaminacji ( mycie z dezynfekcją i ew. sterylizacja) w czasie rzeczywistym.?
Wyjaśnienie: 
Prawdopodobnie Zamawiający jest zainteresowany uzyskaniem obliczenia kosztów całości procesów 
przeprowadzanych w sterylizatorni a nie tylko samym etapem którym jest sterylizacja.
Proponujemy doszczegółowienie zapisów i przedstawienie zapisów w sposób następujący.
Automatyczne naliczanie kosztów dekontaminacji w czasie rzeczywistym 
Odp.: Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 2 dotyczy 5.9. Centralna Sterylizatornia 
Prosimy o sprecyzowanie czy w punkcie 8 Zapewnienie eliminacji wydania nie wysterylizowanych, lub 
przeterminowanych wyrobów do odbiorcy zamawiający ma na myśli pełny proces dekontaminację a nie 
samej sterylizacji ?
Wyjaśnienie: Prawdopodobnie zamawiający jest zainteresowany uzyskaniem zabezpieczenia wydania 
materiału bez poprawnie przeprowadzonej dekontaminacji lub zawierającej błędy a nie tylko sterylizacji.
Proponujemy doszczegółowienie zapisów i przedstawienie zapisów w sposób następujący.
Zapewnienie eliminacji wydania wyrobów bez poprawnie przeprowadzonej wymaganej dla danego typu 
materiału dekontaminacji lub z przypisanymi błędami  lub przeterminowanych wyrobów do odbiorcy. W 



przypadku materiału wypożyczanego od firmy operator systemu komputerowego określa każdorazowo 
wykonanie konieczność sterylizacji lub pozostanie tylko przy dezynfekcji. 
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 3 dotyczy 5.9. Centralna Sterylizatornia 
Prosimy o sprecyzowanie czy w punkcie 7 zamawiający ma na myśli uwagi wprowadzane na bieżąco 
przez pracownika podczas obsługi procedury dekontaminacji w systemie komputerowym dotyczące ew 
usterek narzędzi, niekompletności składu ( braku poszczególnych składników) itd., wycofania do 
naprawy ? Czy te wprowadzane na bieżąco dane powinny być zapisywane i przestawiane dla 
pracowników odpowiednich stanowisk roboczych ( przykład: brak lub uszkodzenie zostało zauważone 
podczas przyjęcia – osoba pakująca automatycznie podczas pakowania danego materiału otrzymuje 
informację wprowadzoną na strefie brudnej dotyczącą zaistniałej sytuacji)
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 4 dotyczy 5.9. Centralna Sterylizatornia 
W związku z brakiem szczegółowych opisów wymaganych licencji uprzejmie zapytujemy:
- czy na wszystkich trzech stanowiskach komputerowych w sterylizatorni powinna być możliwość 
funkcjonalna oraz odpowiednie licencje umożliwiające uruchomienie i używanie aplikacji do obsługi 
procesu dekontaminacji przez pracowników na każdym etapie obiegu procesu dekontaminacji na każdym 
komputerze?
Uzasadnienie: Wymagany do oferowania system zawiera tylko kilka komputerów w przypadku awarii 
jednego z nich jego funkcję powinien przejąć inny komputer gdyż w przeciwnym przypadku 
automatyczna praca nie będzie możliwa.
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr  5 dotyczy 5.9. Centralna Sterylizatornia 
Punkt 1 System zapewnia zarządzanie obiegiem materiału podlegającego dekontaminacji w centralnej 
sterylizatorni i na bloku operacyjnym, na wszystkich etapach procesu dekontaminacji. 
Prosimy o wyjaśnienie czy na Bloku Operacyjnym i oddziałach zamawiający przewiduje stanowiska 
komputerowe które będą zapewniały zarządzanie obiegiem materiału podlegającego dekontaminacji?
Czy zamawiający przewiduje ulokowanie na B.O i oddziałach  komputerów wyposażonych w skanery 
kodów kreskowych pozwalające automatycznie ( skaner kodów kreskowych) obsługiwać przyjęcie i 
wydania materiału z B.O czy oddziału?
Czy stanowiska ulokowane na Bloku Operacyjnym będą obsługiwały proces dekontaminacji polegający na
mycie i dezynfekcji materiału czy sterylizacji?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 6 dotyczy 5.9. Centralna Sterylizatornia ( sprzęt) 
Zestaw do obsługi centralnej sterylizatorni 
-Do jakiego elementu systemu będzie zastosowany monitor opisany w punkcie 2 : Ekran 
ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5” (16:9). Rozmiar plamki 0,248 mm. Jasność 250 cd/m2. 
Kontrast 1000:1. Kąty widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 
Powłoka powierzchni ekranu antyodblaskowa utwardzona. Złącze 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x 
DisplayPort Gwarancja- 3 lata producenta.?
-Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie monitora wyposażonego w port DVi zamiast Display Port?
-Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie monitora wyposażonego w ekran o antyodblaskowej lecz 
bez utwardzonej powierzchni?
- Czy zamawiający zaakceptuje drukarkę bez  portu USB do druku bezpośredniego ale wyposażoną w 
możliwość wydruku z chmury, bezprzewodowy serwer druku, oraz drukowanie z urządzeń mobilnych
-Czy zamawiający zaakceptuje skaner kodów 1D opisany w punkcie 3 o parametrach:
Podłączenie USB 
Sygnalizacja: dźwiękowa i optyczna
Tryb odczytu – wyzwalanie ręczne 
Pojedyncza wiązka skanująca światła o dużym natężeniu 



Źródło światła Dioda LED klasy 1, 617 nm (bursztynowa) 
Szybkość skanowania 547 odczytów na sekundę
Typy odczytywanych kodów: UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN kreskowych 8, EAN-
13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128,
w tym GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39, w tym Trioptic Code 39, konwersja Code 39 na
Code 32 (Italian Pharmacy Code), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 
Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW – 7) MSI Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1D (z 
wyjątkiem wszystkich kodów GS1 DataBars) GS1 DataBar, w tym GS1 DataBar-14, 
GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar einschließlich GS1 DataBar-14,GS1 DataBar
Limited, GS1 DataBar 
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA Radio Radio Bluetooth v2.1 klasy 2 Zasięg 100 m (w polu widzenia) 
Tryb automatycznego ładowania po zadokowaniu w stacji bazowej
Dostarczony w komplecie z podstawką umożliwiającą postawienie na blacie roboczym lub montaż 
naścienny 
Dostarczony w komplecie z wymaganym okablowaniem 
Uzasadnienie: Opisany skaner jest stosowany od dawna w oferowanym oprogramowaniu jest niezawodny, 
szybki i nie stwarza problemów eksploatacyjnych. Jest także stosowany w większości sklepów przez co 
jest tani i ogólnodostępny.
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 7.
W świetle przepisów „Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko” oraz „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko” zakres prac objętych przetargiem nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia
Oceny Oddziaływania na Środowisko. Regionalny Program Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 powołuje się na te właśnie dokumenty. Prosimy o potwierdzenie, że oferent zwolniony jest z 
obowiązku przeprowadzenia ww. oceny. 
Odp.: Wykonawca zwolniony jest z tego obowiązku.

Pytanie nr  8.
Przewidywany ciężar sprzętu wraz z szafami serwerowymi w pomieszczeniu serwerowni to minimum 600
kg/m2. Czy istniejący strop utrzyma taki ciężar? Jaka jest nośność stropu pomieszczenia serwerowni? Czy 
Zamawiający posiada dokumentację konstrukcji stropu z informacją o nośności? Po czyjej stronie jest 
zapewnienie odpowiedniej nośności stropu : Zamawiającego czy Wykonawcy? 
Odp.: Zamawiający nie posiada dokumentacji konstrukcji stropu z informacją o nośności. Z 
informacji posiadanej przez Za mawiającego wynika, że jest to strop o wytrzymałości 350 kg/m2. 
Zamawiający oczekuje dostarczenia wymaganej infrastruktury w dwóch szafach serwerowych. 
Infrastruktura powinna być tak rozmieszczona w szafach aby waga szafy nie przekraczała 350 kg.

Pytanie nr 9.
W PFU określono minimalną ilość PEL – 226 szt. Jaką liczbę PELI powinien przyjąć oferent do wyceny? 
Odp.: 226 szt.

Pytanie nr 10.
 W związku z definicją Analizy Przedwdrożeniowej zawartą w § 1 wzoru umowy Wykonawca prosi o jej
modyfikację  lub  wykreślenie,  wskazując, iż  to  obowiązkiem Zamawiającego na etapie konstruowania
SIWZ jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, tak aby Wykonawca miał jasność co do wymagań i
potrzeb Zamawiającego. Ustalanie zakresu wymagań i potrzeb Zamawiającego na etapie realizacji umowy
uniemożliwia sporządzenie prawidłowej oferty, a tym samym jest sprzeczne z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.  



Odp.: Zamawiający zmienia definicję Analizy Przedwdrożeniowej zawartą w  § 1 wzoru umowy jak 
poniżej:

„Analiza Przedwdrożeniowa - cykl prac analitycznych i organizacyjnych, mających na celu 
opracowanie przez Wykonawcę dokumentów, które precyzują sposobu realizacji wymagań 
Zamawiającego oraz zasad i metod realizacji Umowy.”

Pytanie nr 11.
W związku  z  definicją  Systemu ZSI zawartą w  § 1 wzoru umowy  Wykonawca prosi o  modyfikację
poprzez  przyjęcie  brzmienia „System  ZSI  –  zintegrowany  system  informatyczny  (ZSI)  o
funkcjonalnościach i parametrach, o  których mowa w treści Załącznika  nr 1  do SIWZ  oraz  Ofercie
Wykonawcy”  wskazując,  iż  zgodnie  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  obowiązkiem  Zamawiającego  jest
dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób precyzyjny i jednoznaczny.
Odp.: Zamawiający pozostawia definicję bez zmian. Definicja dostosowana jest do realiów rynku IT

Pytanie nr 12.
 Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia powinien być dokonany w taki sposób,
aby wykonawcy na etapie sporządzenia oferty  nie  mieli wątpliwości, jakie  usługi czy dostawy należy
wykonać i jaki będzie ich zakres zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a jednocześnie aby możliwe
było dokonanie prawidłowej wyceny złożonej oferty. Zważywszy, że §6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy stoi w
sprzeczności z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca prosi o jego wykreślenie.
Odp.: Zamawiający modyfikuje SIWZ nadając § 6 ust.. 1 umowy następujące brzmienie:

1. Strony ustalają, iż warunkiem rozpoczęcia realizacji Etapu II jest pisemne 
zaakceptowanie przez Strony Specyfikacji Prac Wdrożeniowych, zawierającej: 
1) szczegółowy zakres funkcjonalności Systemu podlegających wykonaniu zgodnie z 
wymaganiami SIWZ,
2) szczegółowy Harmonogram wdrożenia obszarów, z uwzględnieniem terminów 
ramowych określonych w § 4 ust. 1 Umowy.

Pytanie nr 13.
 Zamawiający we wzorze umowy posługuje się pojęciem „Oprogramowania Aplikacyjnego” podczas gdy
w  §1  wzoru  umowy  nie  przewiduje  definicji  Oprogramowania  Aplikacyjnego.  W  związku  z  tym
Wykonawca prosi o ujednolicenie terminologii używanej we wzorze umowy bądź zdefiniowanie pojęcia
„Oprogramowanie Aplikacyjne”.
Odp.: Zamawiający modyfikuje SIWZ – ujednolicając terminologie

Pytanie nr 14. 
W związku z wprowadzeniem w § 1 wzoru umowy definicji „Awarii” i „Usterki”, następnie w § 9 wzoru 
„Błędu Krytycznego (awarii)”, „Błędu Niekrytycznego (usterki)”, „błędu krytycznego”, „błędu 
zwykłego”, Wykonawca, prosi o ujednolicenie klasyfikacji błędów i terminologii używanej we wzorze 
umowy poprzez posługiwanie się zdefiniowanymi w §1 pojęciami „Awarii” i „Usterki”.
Odp.: Zamawiający modyfikuje SIWZ – ujednolicając terminologie

Pytanie nr 15.
W związku z § 17 ust. 7 wzoru umowy Wykonawca zwraca uwagę, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. ,poz. 922) przestała obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r., 
w związku z czym wskazane jest dostosowanie wzoru umowy do aktualnego stanu prawnego.
Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ nadając im następujące brzmienie:

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zgodnych z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego przepływu  takich



danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.

Pytanie nr 16 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy § 2 ust. 1 
„Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, zgodnie z 
zachowaniem najwyższych standardów jakości zamówienie publiczne obejmujące…”

 Mając na uwadze fakt, że kodeks cywilny wymaga od podmiotów obrotu „należytej” staranności co wiąże
się bezpośrednio ze „standardami” prosimy o zmianę (ujednolicenie) „należytych standardów”Jeżeli 
Zamawiający nie dokona modyfikacji proszę o wyjaśnienie jaka jest relacja pomiędzy należytą 
starannością a najwyższymi standardami?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

Pytanie nr 17 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ  § 3 ust. 1 - § 3 ust. 1
§ 3 ust. 1 - § 3 ust. 1  - „Zamawiający na wniosek Wykonawcy w terminach właściwych dla realizacji 
zadań, udzieli Wykonawcy wszelkich informacji i danych będących w posiadaniu Zamawiającego 
koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.”
Wykonawca sugeruje modyfikację postanowienia poprzez wskazanie konkretnego czasu tj. 2 dni robocze 
(analogicznie do zobowiązań Wykonawcy z §3 ust. 5) na „zapewnienie Wykonawcy” niezbędnej 
infrastruktury i informacji niezbędnych do wykonania Umowy.
Umowa wdrożenia jest umową o dzieło i niezbędne jest współdziałanie stron na każdym etapie realizacji 
tej umowy w określonym przez strony terminie. 
Odp.: Zamawiający zmienia postanowienie SIWZ nadając  mu w § 3 UST.1 następujące brzmienie:

„Zamawiający na wniosek Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zapytania,

udzieli Wykonawcy wszelkich informacji i danych będących w posiadaniu Zamawiającego 

koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.”

Pytanie nr 18 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ  § 3 ust. 2
§ 3 ust. 2 - „Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu 
zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  
warunkami Umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ) oraz złożoną 
ofertą.”
Wskazane postanowienie jest niezgodne z § 2 ust. 1 umowy, który właściwie, zgodnie z Kodeksem 
Cywilnym wymaga należytej staranności. Prosimy o modyfikację postanowienia w tym zakresie.
Odp.: Zamawiający zmienia postanowienie SIWZ nadając  mu w § 3 UST.2 następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, przy zachowaniu 
zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami,  warunkami Umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 1 i 2
do SIWZ) oraz złożoną ofertą.”

Pytanie nr 19 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ § 13 Kary umowne
Wykonawca sugeruje aby w § 13 w odniesieniu do kar umownych użyć terminu „zwłoka” – co skutkować 
będzie naliczeniem kar w sytuacji zawinienia przez Wykonawcę w innym wypadku 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Wskazać należy, że umowa precyzuje, że 
kary naliczone będą wyłącznie w sytuacji zawinionej przez wykonawcę.

Pytanie nr 20 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ dotyczy § 13 Rękojmia
Wykonawca wskazuje, że postanowienia umowy są niejasne i stanowią istotne ryzyko dla Wykonawcy.
W umowie znajduje się jasno sprecyzowana odpowiedzialność z gwarancji, natomiast brak jest wyłączenia
rękojmi, co jest standardem w IT.
Wnosimy o wyłączenie rękojmi.



Odp.: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

Pytanie nr 21 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ § 13 ust. 1 pkt. 3 i 4
„3) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie – karę w wysokości 
30% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1,
4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w 
wysokości 30% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1.”
 Prosimy o wykreślenie , gdyż prawnie niewłaściwa jest konstrukcja kary umownej za odstąpienie (skoro 
umowę uważa się za niebyłą), Jednakże w sytuacji gdy Zamawiający decyduje się pozostawić tą karę, 
wnosimy na zasadzie równości stron o analogiczną karę wobec za Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

Pytanie nr 22 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ  § 14 ust. 1 pkt 1
„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w następujących okolicznościach:

1) Wykonawca jest w opóźnieniu z realizacją prac  dotyczących etapu : I, II, III ,IV, V o okres dłuższy
niż 30 dni,”

Wskazany termin jest za krótki a odstąpienie powinno być poprzedzone wezwaniem na piśmie z terminem
min. 14 dniowym!
Prosimy o modyfikację.
Odp.: Zamawiający zmienia postanowienie SIWZ nadając mu w § 14 ust. 1 pkt 1 następujące 
brzmienie:
„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w następujących okolicznościach:

1) Wykonawca jest w opóźnieniu z realizacją prac  dotyczących etapu : I, II, III A, III B, III C 

,IV, V, VI, VII o okres dłuższy niż 30 dni, pod warunkiem wcześniejszego wysłania wezwania 

do wykonania z terminem nie krótszym niż 14 dni”

Pytanie nr 23  dotyczy warunków  udziału w postępowaniu, zdolności techniczna lub zawodowa 
-rozdz. XI, pkt 3 ppkt 3) oraz rozdz. XII, pkt 10.1.1)
W rozdz. XI, pkt 3.3) SIWZU Zamawiający pisze:
3) zdolności technicznej lub zawodowej: - Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi 
wykazać w zakresie zdolności zawodowej, że jest zdolny do wykonania zamówienie, tj. w ciągu ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie,….
W rozdz. XII pkt 10.1.1) SIWZu Zamawiajacy pisze:
10.1. w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1) 
wykaz dostaw/usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,…….
Prosimy o potwierdzenie, że w rozdz. XII, pkt 10.1.1) popełniono omyłkę pisarską i zapis powinien 
brzmieć:

10.1. w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, tj.: 1) wykaz dostaw/usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane,…….

Odp.: Zamawiający potwierdza, że jest to omyłka pisarska, potwierdza, że chodzi o ostanie 5 lat 
dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ

Pytanie nr 24 dotyczy Załącznika nr 1 pkt 5.2 poz. 8



Czy intencją Zamawiającego jest aby Interfejs użytkownika był dostępny z poziomu przeglądarki 
internetowej i nie wymagał instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich za wyjątkiem 
najbardziej popularnych tzw. wtyczek przeglądarek internetowych (np. java) umożliwiających 
przeglądanie pełnych treści większości witryn internetowych.
Odp.: Tak

Pytanie nr 25  dotyczy Załącznika nr 1 pkt 5.6.23 poz. 34
Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać przypisanie cennika do personelu?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagania.

Pytanie nr 26 dotyczy Załącznika nr 1 pkt 5.10.2 poz. 2
Czy intencją Zamawiającego jest umożliwienie pacjentowi wyszukania usługi medycznej, związanej z 
planowaną rezerwacją terminu wizyty, po podaniu ciągu znaków zawierających się w nazwie (np. usługi, 
poradni lub gabinetu)?
Odp: Tak

Pytanie nr 27 dotyczy Załącznika nr 1 pkt 5.10.2 poz. 3
Czy intencją Zamawiającego jest umożliwienie pacjentowi wyszukania jednostki organizacyjnej 
realizującej usługi medyczne, związane z planowaną rezerwacją terminu wizyty, po podaniu ciągu znaków
zawierających się w nazwie (np. poradni, oddziału lub gabinetu zabiegowego)?
Odp.: Tak

Pytanie nr 28 dotyczy Załącznika nr 1 pkt 5.10.2 poz. 4
Czy intencją Zamawiającego jest umożliwienie pacjentowi wyszukania lekarza świadczącego usługi 
medyczne, związane z planowaną rezerwacją terminu wizyty, po podaniu ciągu znaków zawierających się 
w imieniu lub nazwisku lub specjalności lub tytule naukowym lekarza ?
Odp.: Tak

Pytanie nr 29 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna
System powinien umożliwiać zapamiętanie zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania z dokładnością dla
jednostki i użytkownika
Prosimy o wyjaśnienie dla jakich słowników mają być zapamiętywane kryteria wyszukiwania?
Odp.: Wymaganie dotyczy konfiguracji z możliwością zdefiniowania na poziomie jednostki lub 
użytkownika. Dotyczy to głównych list systemu np. lista zleceń danego pacjenta
Pytanie nr 30 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna
System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Prosimy o modyfikację wymagania na: „System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych
przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox lub Google Chrome.”
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31  dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna
System na potrzeby ZPO uwzględniać będzie funkcjonalności zawarte w modułach: oddział, rejestracja ,
zlecenia, opieka pielęgniarska, leki, zakażenia oraz sterylizacja. 
Prosimy o wyjaśnienie co w wymaganiu oznacza skrót ZPO?
Odp.: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Pytanie nr 32 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna
Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w wybranych polach jak ma być
sformatowany wpis
Prosimy o wskazanie, w jakich polach ma być możliwa parametryzacja wielkich/małych liter.
Odp.: W polach tekstowych np. imię, nazwisko pacjenta.



Pytanie nr 33 dotyczy  Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna
System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości - dowodów osobistych lub prawo
jazdy i na tej podstawie dokonywanie identyfikacji pacjenta
Prosimy o wykreślenie z wymagania elementu „lub prawa jazdy” - nie jest to  dokument identyfikujący
pacjenta w kontekście rozliczeń i dokumentacji medycznej
Odp.:  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ.  Chodzi  o  szybką  identyfikację  pacjenta  i
automatyczne wprowadzanie podstawowych danych pacjenta.

Pytanie nr 34 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna
System musi  umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów
opieki
Prosimy o wykreślenie wymagania lub wskazanie standardu kodów 2D skierowań z innych zakładów.
Odp.: QR Code, zgodny ze standardem opublikowanym na stronie: http://storm.org.pl/qr_kody/

Pytanie nr 35 dotyczy  Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna
Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane
w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły.
Prosimy o wykreślenie wymagania - system powinien na bieżąco podczas wypełniania pojedynczego pola
wskazywać, że jest ono błędnie wypełnione.
Odp.:  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  –  ze  względu  na  zależności  pomiędzy  polami
weryfikacja powinna być  wykonywana podczas  zapisu  danych  (np.  dane skierowania mogą być
wymagane na podstawie trybu przyjęcia). Dodatkowo Zamawiającemu chodzi o  jeden komunikat
np. w przypadku braku imienia i nazwiska podczas zapisu danych system informuje o obu polach.

Pytanie nr 36 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna
Podczas autoryzacji danych podpisem tworzony jest dokument zawierający szczegółowe dane tj:
Prosimy  o  rezygnację  z  wymagania  -  autoryzacja  podpisem  może  być  dokonana  bezpośrednio  w
dokumencie  zawierającym  dane  -  tworzenie  oddzielnego  dokumentu  jest  sprzeczne  z  regułą
jednoznaczności.
Odp.:  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  –  Zamawiający  przez  wymaganie  rozumie
autoryzację danych przez użytkowników systemu a nie podpisywanie dokumentów medycznych.

Pytanie nr 37 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna
System musi umożliwiać przeglądanie historii choroby, wyników badań, dokumentacji, zleceń na jednym
ekranie  
z jednego i wielu pobytów. System musi umożliwiać porównywanie tych danych.
Na czym ma polegać wymóg porównywania danych, skoro wszystkie dane mają być dostępne na jednym
ekranie?
Odp.:  Zamawiającemu  nie  chodzi  o  wskazanie  różnic  np.  w  dwóch  wynikach,  a  możliwość
prezentacji np. wyników krwi danego pacjenta.

Pytanie nr 38 dotyczy  Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna
System musi umożliwiać definiowanie tagów globalnych i prywatnych.
Czego ma dotyczyć lokalne i globalne definiowanie tagów w ramach interfejsu użytkownika?
Odp.: System powinien umożliwiać tagowanie np. opisów wyników, powinny być dostępne tagi dla 
wszystkich użytkowników (rozumiane jako globalne), dodatkowo poszczególni użytkownicy powinni
mieć możliwość definiowania prywatnych tagów.

Pytanie nr 39 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna
System umożliwia użycie tagów w specyficznych miejscach systemu.
Prosimy o wskazanie specyficznych miejsc systemu, w których ma być możliwe użycie tagów.



Odp.: Np. Opisie badania, danych pacjenta, historii choroby

Pytanie nr 40 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna
System musi umożliwić definiowanie skrótów akcji użytkownika.
Czy definiowanie skrótów akcji użytkownika może być ograniczone do podstawowego zestawu akcji?
Odp.: Zamawiający poprzez definiowanie skrótów akcji użytkownika rozumie np. definiowanie 
skrótu umożliwiającego wysłanie konkretnego zlecenia.

Pytanie nr 41 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna
System  musi  umożliwić  samodzielne  odzyskiwanie  hasła  przez  użytkownika  realizowane  za  pomocą
wysłania wiadomości e-mail/sms.
Prosimy o wykreślenie wymagania - zaprzecza ono bezpieczeństwu hasła użytkownika (kanały mail i sms
mogą nie być szyfrowane)
Odp.:  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  –  wysyłanie  wiadomości  e-mail  może  być
szyfrowane, a wiadomości sms są powszechnym sposobem wykorzystywanym np. w bankowości.

Pytanie  nr 42 dotyczy  Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, Zlecenia
System musi umożliwić potwierdzenie przez lekarza każdego podania leku.
Podanie  leku  wykonuje  pielęgniarka.  Czy  lekarz  miałby  dodatkowo  potwierdzać  podanie  leku  po
pielęgniarce? Autoryzować to podanie?
Odp.: Zamawiający modyfikuje treść wymagania w następujący sposób: ‘System musi umożliwiać
oznaczenie zlecenia podania leku jako wymagającego potwierdzenia przez  lekarza przed każdym
podaniem.’

Pytanie  nr 43 dotyczy  Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, Apteka
- możliwość wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128
Czy  pod  pojęciem  EAN należy  rozumieć  EAN  dostarczony  przez  producenta  czy  wewnętrzny  kod
kreskowy danej partii magazynowej?
Odp.: Kod/kody nadane przez producenta

Pytanie nr 44 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, Apteka
System musi umożliwiać planowanie realizacji zamówień wewnętrznych.
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „planowanie realizacji zamówień wewnętrznych”?
Odp.: Możliwość określenia rodzaju i ilości wydawanych leków/materiałów zbiorczo dla wybranych 
zamówień.

Pytanie nr 45 dotyczy  Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, Apteka
Możliwość przekazywania wszystkich wydruków do plików w formacie PDF
Czy ww.  funkcjonalność  może  być realizowana  przez  wydruk każdego  pliku w formie  PDF  i Excel
pojedynczo czy grupowo?
Odp.: Pojedynczo.

Pytanie nr 46 dotyczy  Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, Apteka
- wstrzymanie, wycofanie decyzją GIF
Czy ww. funkcjonalność może być realizowana definicją, jaka przychodzi w pliku Bazyla?
Odp.: System powinien umożliwiać wstrzymanie obrotu lekami zgodnie z informacji zawartymi w 
komunikacie GIF.



Pytanie  nr  47  dotyczy  Załącznika  nr  1  do  SIWZ,  Wymagania  ogólne  obligatoryjne  –  część
medyczna, Dokumentacja medyczna (formularzowa)
Musi istnieć możliwość zdefiniowania drukarki dla każdego rodzaju dokumentu tak aby dokument mógł 
być drukowany na odpowiedniej dla niego drukarce
Czy zamiast tego wymagania dopuszczalne jest uruchomienie modułu Centralnego Serwera Wydruków?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Pytanie  nr  48  dotyczy  Załącznika  nr  1  do  SIWZ,  Wymagania  ogólne  obligatoryjne  –  część
medyczna, Rejestracja
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów, co najmniej, wg kryterium:
Czy wystarczające będzie wyszukiwanie danych na liście i sortowanie po kryteriach (bez możliwości 
wyszukiwania po zadanych kryteriach)
Odp.: Nie.

Pytanie  nr  49  dotyczy  Załącznika  nr  1  do  SIWZ,  Wymagania  ogólne  obligatoryjne  –  część
medyczna, Kalkulacja kosztów leczenia
Możliwość definiowania wskaźników kosztowo-przychodowych w oparciu o predefiniowane funkcje dla: 
(…)
Prosimy o racjonalne wytłumaczenie do czego będą wykorzystywane wskaźniki kosztowo-przychodowe i
przykłady zastosowań tych wskaźników lub usunięcie punktu i wszystkich podpunktów punku.
Odp.:  Wskaźniki  kosztowo-przychodowe  będą  wykorzystywane  do  wyliczania  rentowności
oraz  stosunku kosztów do przychodów na poziomie danego Pacjenta, MPK, jednostki chorobowej
lub produktu.

Pytanie  nr  50  dotyczy  Załącznika  nr  1  do  SIWZ,  Wymagania  ogólne  obligatoryjne  –  część
medyczna, Kalkulacja kosztów leczenia
Możliwość  porównania  liczby  osobodni  wynikającej  z  danych  zaewidencjonowanych  w  systemie
medycznym z liczbą osobni przesłaną do modułu KKL z modułu Rachunek Kosztów.
Niniejsza lista wymagań nie zawiera specyfikacji modułu Rachunek Kosztów. Prosimy o usunięcie punktu
SIWZ.
Odp.: Rachunek Kosztów opisany jest w OPZ w pkt. 5.7.7. Koszty

Pytanie  nr  51  dotyczy  Załącznika  nr  1  do  SIWZ,  Wymagania  ogólne  obligatoryjne  –  część
medyczna, Wymagania dodatkowe
System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane zdarzeniem np.
zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki, przeterminowane podania.
Prosimy o wskazanie w wymaganiu zamkniętej listy zdarzeń inicjującej wysłanie powiadomienia z 
systemu.
Odp.: Zamawiający modyfikuje treść wymagania w następujący sposób: „System powinien 
umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane zdarzeniem: zlecenie leku, 
badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki, przeterminowane podania”.

Pytanie nr 52 dotyczy Mobilny zestaw komputerowy - Parametry wózka pkt. 1 i pkt. 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek ze stałym blatem roboczym, wykonanym z wysokiej 
jakości tworzywa ABS, wyposażony z trójstronna bandę, zabezpieczającą przed zsunięciem leżące na 
blacie przedmioty? Nadmieniamy, że takie rozwiązanie jest lepszym od wymaganego, forma montażu 
blatu (nakładany) znacznie podwyższa walory higieniczne wózka oraz gwarantuje łatwośc utrzymania 
wózka w czystości. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 53 dotyczy Mobilny zestaw komputerowy - Parametry wózka pkt. 1
Czy Zamawiający dopuści protektor na dokumenty, w formie kieszeni mocowanej do szyny sprzętowej po 
prawej lub lewej stronie wózka, wykonanej ze stali lub transparentnego tworzywa? Nadmieniamy, iż takie 
rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, gwarantuje łatwy i szybki proces zdjęcia, mycia i dezynfekcji. 



Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 54 dotyczy Mobilny zestaw komputerowy - Parametry wózka pkt. 5
Czy Zamawiajacy dopuści wózek z podstawą pod klawiaturę umożliwiająca ułożenie na niej myszki po 
prawej lub lewej stronie klawiatury? Nadmieniamy, iż rozwiązanie to znacznie ułatwi utrzymanie 
podstawy w czystości.
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 55 dotyczy Mobilny zestaw komputerowy - Parametry wózka pkt. 3
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jeden szeroki, odpowiednio wyprofilowany uchwyt z 
boku wózka mocowany do korpusu bezpośrednio pod blatem roboczym, gwarantujący komfortowe 
prowadzenie wózka bez względu na ułożenie nadgarstków?
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 56 dotyczy Mobilny zestaw komputerowy - Parametry wózka pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwa wielofunkcyjne, trójpodziałowe pojemniki-wkłady z
tworzywa ABS, zainstalowane w ramach szuflad wózka, umożliwiające przechowywanie czytnika kodów 
kreskowych o co najmniej 9 cmx9cm i większych? Nadmieniamy, iż w celu czyszczenia wkłady można 
szybko i łatwo wyjąć bez użycia narzędzi.
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 57 dotyczy Mobilny zestaw komputerowy - Parametry wózka pkt. 10
Czy Zamawiający dopuści wózek o wadze 60 kg? Nadmieniamy, iż przy zastosowaniu opisanego układu 
jezdnego, waga ta nie będzie odczuwalna a znacznie podwyższy stabilność wózka.
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 58 dotyczy Serwera aplikacyjnego  – S1, S2 - 2 szt. Serwera bazodanowego – S3, S4 - 2 szt
Serwera zarządzającego środowiskiem wirtualnym / backupowy – S5 - 1 szt. Porty,
Zamawiający wymaga"wewnętrznego slotu na kartę microSD”. Serwery najnowszej generacji obsługują
nośniki flash M.2 które są wydajniejsze, bezpieczniejsze i mogą być większej pojemności niż karty SD. W
związku  z  powyższym  czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  serwera  z  możliwością  instalacji
wewnętrznych nośników M.2 jak rozwiązanie równoważnego funkcjonalnie  do wewnętrznego slotu na
kartę microSD?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Wg wiedzy Zamawiającego inni dostawcy (np.
DELL, LENOVO) posiadają w swojej ofercie takie rozwiązania

Pytanie nr 59 dotyczy: Serwera aplikacyjnego  – S1, S2 - 2 szt. Serwera bazodanowego – S3, S4 - 2
szt  Serwera  zarządzającego środowiskiem  wirtualnym  /  backupowy –  S5  -  1  szt.  Karta/Moduł
zarządzający
Zdefiniowane przez Zamawiającego wymagania takie jak:

 obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta 
sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie

https://h20392.www2.hpe.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?
productNumber=REMOTESUPPORT

 wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03255175

 RESTful API
https://www.hpe.com/us/en/servers/restful-api.html

 Textcons przez SSH
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c04952001

są charakterystyczne dla serwerów firmy HPE i uniemożliwiają zaoferowanie serwerów innych 
producentów. W związku z powyższym celem dopuszczenia możliwości zaoferowania serwerów innych 



czołowych dostawców wnosimy o rezygnację z wymienionych wymagań albo uzasadnienie ich 
zastosowania i wskazanie co najmniej dwóch innych producentów poza HPE, którzy spełnią jednocześnie 
powyższe wymagania.
Odp.:  Zamawiający  podtrzymuje  wymagania  SIWZ.  Wg  wiedzy  Zamawiającego  powyższe
wymagania spełnia kilku producentów ( HPE / DELL).

Pytanie nr 60 dotyczy Serwera aplikacyjngo – S1, S2 - 2 szt.Serwera  bazodanowego – S3, S4 - 2 szt
Serwera zarządzającego środowiskiem  wirtualnym /  backupowy – S5 -  1  szt.Dotyczy:  Wsparcia
technicznego
Większość czołowych dostawców serwerów opiera swój serwis również na bazie sieci autoryzowanych
partnerów serwisów. Autoryzacja oznacza, iż producent gwarantuje, że jakość świadczonego serwisu nie
będzie gorszą niż w przypadku serwisu świadczonego przez producenta. Ponadto serwis świadczony przez
autoryzowanego  partnera  serwisowego  jest  bardziej  rozbudowany  i  może  zostać  dopasowany  do
specyficznych  wymagań  klienta,  z  korzyścią  dla  klienta.  W  związku  z  powyższym  wnosimy  o
dopuszczenie rozwiązania równoważnego, czyli możliwości świadczenia serwisów przez autoryzowanego
partnera serwisowego.
Odp.:  Zamawiający  dopuszcza  takie  rozwiązanie.  Jednocześnie  informuje,  że  będzie  wymagał
przedłożenia autoryzacji partnera serwisowego wystawionej przez producenta.

Pytanie nr 61 dotyczy Macierz – MD1 – 1 szt. Typ obudowy Przestrzeń dyskowa
Zamawiający  wymaga  dostarczenia  rozwiązania  o  wysokości  maksymalnie  4U.  Przy  jednoczesnym
wymogu min. 16 dysków SAS oraz min. 20 dysków NL-SAS. Dyski SAS u większości dostawców mają
rozmiar  2’5”  natomiast  dyski NL-SAS rozmiar 3’5”.  Przy takich rozmiarach  dysków niemożliwe  jest
zaoferowanie  macierzy o sumarycznej wysokości 4U poza macierzą HPE/Dell dla której możliwe jest
zmieszczenie  wszystkich  dysków  w  wysokości  4U  (dla  innych  czołowych  dostawców  wysokość
sumaryczna  dla  wymaganej  minimalnej  liczby  dysków  jest  6U).  W  związku  z  powyższym  czy
Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy o maksymalnej wysokości 6U? Jeżeli wymóg 4U wynika z
braku miejsca  w szafie, wnosimy o dopuszczenie  możliwości zaoferowania  alternatywnie  dodatkowej
szafy rack, co stanowi rozwiązanie w pełni równoważne funkcjonalnie dla wymagań Zamawiającego, a
jednocześnie pozwoli zaoferować macierze innych producentów poza HPE/Dell.
Odp.:  Zamawiający  podtrzymuje  wymagania  SIWZ.  Zamawiający  nie  posiada  dodatkowej
przestrzeni w serwerowni na kolejną szafę rack

Pytanie nr 62 dotyczy Macierz – MD1 – 1 szt. Macierz – MD2 - 1szt.Dotyczy:Obsługa dysków
Zamawiający wymaga: " macierz musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD,  SAS i  MDL
SAS ”. "MDL SAS" jest to nazewnictwo charakterystyczne tylko dla macierzy firmy HPE. W związku z
powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodziło o równoważne dyski NL-SAS?
Odp.: Zamawiający dopuszcza jako równoważne dyski NL-SAS

Pytanie nr 63 dotyczy Macierz – MD1 – 1 szt. Macierz – MD2 - 1szt.Dotyczy:Sposób zabezpieczenia
danych
Zamawiający  wymaga:  "  Macierz  musi  umożliwiać  definiowanie  globalnych  dysków  spare  oraz
dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID ” .Najnowsze dostępne macierze dyskowe stosują
mechanizm oparty na nadmiarowej alokacji wolnej przestrzeni dyskowej. Gwarantuje to wyższy poziom
ochrony dla składowanych danych niż w przypadku dysków hotspare, przy znacznie  szybszym czasie
odtworzenia w sytuacji awarii dysku. Szybszy czas odtworzenie danych w przypadku awarii dysku jest
krytycznym parametrem wpływającym na bezpieczeństwo składowanych danych. Jest to rozwiązanie w
pełni równoważne, w związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania macierzy
dyskowej z obsługą nadmiarowej przestrzeni dyskowej.
Odp.:  Zamawiający  dopuszcza  jako  równoważne  mechanizm  nadmiarowej  alokacji  przestrzeni
dyskowej

Pytanie nr 64 dotyczy Gwarancji



Większość czołowych dostawców macierzy opiera swój serwis również na bazie sieci autoryzowanych
partnerów serwisów. Autoryzacja oznacza, iż producent gwarantuje, że jakość świadczonego serwisu nie
będzie gorszą niż w przypadku serwisu świadczonego przez producenta. Ponadto serwis świadczony przez
autoryzowanego  partnera  serwisowego  jest  bardziej  rozbudowany  i  może  zostać  dopasowany  do
specyficznych  wymagań  klienta,  z  korzyścią  dla  klienta.  W  związku  z  powyższym  wnosimy  o
dopuszczenie rozwiązania równoważnego, czyli możliwości świadczenia serwisów przez autoryzowanego
partnera serwisowego.
Odp.:  Zamawiający  dopuszcza  takie  rozwiązanie.  Jednocześnie  informuje,  że  będzie  wymagał
przedłożenia autoryzacji partnera serwisowego wystawionej przez producenta.

Pytanie nr 65 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, § 3, pkt 12, ppkt 1
Czy w związku z zapisami par. 3, pkt 12, ppkt 1, załącznika nr 5 do SIWZ, cyt: „Wykonawca zobowiązuje
się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania 
prac wymagających dostępu do danych osobowych, zawierającej dane niezbędne do jednoznacznej 
identyfikacji każdej z osób, która będzie miała dostęp do danych osobowych, z określeniem zakresu ich 
czynności oraz pisemnych oświadczeń tych osób, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub 
dyscyplinarne, ani nie były one karane za przestępstwa związane z ochroną danych osobowych” i znaczną 
nadmiarowością oczekiwań dotyczących przekazywanych danych, naruszających w sposób oczywisty 
zasadę adekwatności zakresu zbieranych danych w stosunku do celu ich przetwarzania, Zleceniodawca 
przewiduje odstąpienie od tych wymagań ?
Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis nadając mu następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy osób skierowanych 
przez Wykonawcę do wykonania prac wymagających dostępu do danych osobowych, zawierającej 
dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji każdej z osób, która będzie miała dostęp do danych 
osobowych”.

Pytanie nr 66 dotyczy Wzoru umowy, § 3, pkt 4 „Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia 
Zamawiającemu lub działającej na jego rzecz osobie trzeciej, bieżącej kontroli realizacji przedmiotu
Umowy, w formie i terminach określonych przez Zamawiającego.”
Zrozumiała jest potrzeba i zasadności kontroli realizacji przedmiotu Umowy tak przez Zamawiającego 
jaki i działającej na jego rzecz osobę, jednak wymaganie dowolnej formy i terminów realizacji kontroli nie
pozwala Wykonawcy oszacować ilości niezbędnej pracy do spełnienie wymagania.
Prosimy o wskazanie formy kontroli i terminu realizacji. Jednocześnie proponujemy przyjąć dla realizacji 
Umowy jako formę: pisemne sprawozdania wykonywane w terminie 5 dni roboczych.
Odp.: Zamawiający akceptuje propozycję i dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ

Pytanie nr  67 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.1.  Finanse – księgowość, 65. Możliwość 
tworzenia z poziomu aplikacji FK pism według szablonów zdefiniowanych w MS Office lub Open 
Office bazujących na informacjach zawartych w księdze głównej oraz rozrachunkach kontrahenta
Prosimy o przykład takich pism?
Odp.:  Definiowanie  pism  ma  pozwolić  na  tworzenie  niestandardowych  pism  opartych  o  dane
zaewidencjonowane  w  systemie  w  razie  wystąpienia  potrzeby  przygotowania  takich  pism  bez
konieczności rozszerzania/modyfikowania systemu w takiej sytuacji. Mechanizm powinien również
umożliwić przygotowanie pism standardowych ale np. wzbogaconych o logo szpitala.

Pytanie nr 68 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.3.  Rejestr zakupu (podawczy), 13. możliwość 
śledzenia historii wypożyczeni faktur zakupowych w ramach jednostki
Czy chodzi o wypożyczanie faktur papierowych z archiwum?
Odp.: Tak



Pytanie nr  69 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.3.  Rejestr zakupu (podawczy), 15. autoryzacja
hasłem wypożyczenia dokumentu przez osobę/jednostkę wypożyczającą
Jak ma wyglądać proces wypożyczenia? Czy każdy ma możliwość złożenia  wniosku wypożyczenia w
systemie? Co się dzieje dalej? Czy taki wniosek ma być akceptowany? Czy jest osoba odpowiedzialna za
fizyczne przekazanie dokumentów zawnioskowanych? W którym momencie system powinien prosić  o
hasło? Czy jest wystarczające, że osoba odpowiedzialna za wypożyczenie, aby je zrealizować, musi być
zalogowana do systemu (już została zautoryzowana hasłem)? 
Odp.:  Wypożyczenie faktury to proces, w którym osoba przekazująca i osoba odbierająca fakturę
potwierdzają swoim  pinem  operację  przekazania faktury,  co pozwala na sprawdzenie  w  każdej
chwili,  kto  odpowiada  w  danym  momencie  za  dokument.  Funkcjonalność  ma  umożliwić
sprawdzenie  osoby  odpowiedzialnej  i  zabezpieczyć  dokumenty  przed  nieautoryzowanym  ich
udostępnianiem lub przekazywaniem.

Pytanie nr 70 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.10.  Gospodarka materiałowa, 17. - ewidencja 
rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny - różne typy rozchodów (osobne typy 
dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności; kontrola limitów kwotowych dla 
wydawanych materiałów zgodnie z limitem przypisanym do odbiorcy
Proszę  o  doprecyzowanie  pojęcia  "limit  przypisany  do  odbiorcy".  Czy  jako  limit  odbiorcy  jest  tu
rozumiany limit budżetu kosztów ośrodka kosztowego w organizacji Zamawiającego?
Odp.:  Limit może być rozumiany jako limit budżetu, może być też  jednak rozumiany jako limit
ustalony w celu kontroli wydań towaru lub towarów z grupy asortymentowej na odbiorcę w celu
zabezpieczenia się przed pobieraniem zbyt dużej ilości towaru przez jednostkę odbierającą i ich
kumulowaniu u odbiorców.

Pytanie nr 71 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.12.  Obsługa zamówień i przetargów, 18. 
możliwość tworzenia pakietów
Na czym polega tworzenie pakietów?
Odp.:  Ustawa  o  rachunkowości  zakłada  możliwość  prowadzenia  postępowań  z  możliwością
składania ofert częściowych na poszczególne pakiety postępowania. Tworzenie pakietów polega na
przypisaniu pozycji przetargów, które mają być dostępne w ramach danego pakietu postępowania.

Pytanie nr 72 dotyczy  Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.12.  Obsługa zamówień i przetargów, 23. 
podpisywanie umów poprzetargowych – przepisywanie zwycięskiej oferty do umowy
Jakie dane powinny być przepisywane z oferty do umowy?
Odp.: Ilości i ceny oraz jednostki miar proponowane w ramach zwycięskiej oferty.

Pytanie nr 73 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.12.  Obsługa zamówień i przetargów, 27. 
generowanie standardowych pism związanych z przetargiem oraz umową
Proszę o doprecyzowanie o jakich pismach standardowych mowa jest w wymaganiu?
Odp.:  Chodzi  między innymi  o  pisma,  których  wzory są zawarte  w  rozporządzenia  w  sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 74 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.13.  Środki trwałe, 31. aktualizacji wartości 
składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów
Czy Zamawiający akceptuje spełnienie wymagana po ogłoszeniu stosownych przepisów?
Odp.: Zamawiający akceptuje.

Pytanie nr 75 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.15.  Elektroniczna inwentaryzacja



10.    Oferowany  system  musi  przekazywać  do  kolektora  danych  minimum
następujące słowniki dotyczące środków trwałych:

11.    Słownik producentów sprzętu medycznego

12.    Słownik klasyfikacji aparatury medycznej

13.    Słownik aparatury medycznej

14.    Słownik budynków

15.    Klasyfikacja KST wg GUS

16.    Słownik komórek organizacyjnych

17.    Słownik miejsc użytkowania

18.    Słownik ksiąg inwentarzowych

19.    Słownik rodzajów komponentów

20.    Słownik ośrodków powstawania kosztów

21.    Słownik osób odpowiedzialnych

22.    Słownik rodzajów komponentów

23.    Słownik osób przypisanych jako odpowiedzialnych do środka trwałego

24.    Słownik komponentów.

Kolektor obsługuje arkusz inwentaryzacji zainicjowany w systemie ERP? W jakim celu są potrzebne w
kolektorze wymienione wyżej słowniki?
Odp.: Słowniki są potrzebne np. w przypadku ujawnienia środka trwałego np. z innej lokalizacji niż
wykonywany arkusz spisowy.

Pytanie nr 76 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.15.  Elektroniczna inwentaryzacja

25.    Oferowany  system  musi  przekazywać  do  kolektora  danych  minimum
następujące słowniki dotyczące wyposażenia:

26.    Lista wyposażenia

27.    Słownik rodzajów wyposażenia

28.    Słownik budynków

29.    Słownik komórek organizacyjnych

30.    Słownik miejsc użytkowania

31.    Słownik ksiąg inwentarzowych

32.    Słownik ośrodków powstawania kosztów.



Kolektor obsługuje arkusz inwentaryzacji zainicjowany w systemie ERP. W jakim celu są potrzebne w
kolektorze wymienione wyżej słowniki?
Odp.:  Słowniki są potrzebne np. w przypadku ujawnienia wyposażenia np. z innej lokalizacji niż
wykonywany arkusz spisowy.

Pytanie nr 77 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.17.  Kadry 

4.       -    informacje  meldunkowe  z  uwzględnieniem  aktualnego  podziału
terytorialnego kraju

Czy  wymaganie  będzie  spełnione,  jeżeli  na  poszczególne  elementy  adresu,  zostanie  utworzony
odpowiedni  słownik,  np.  słownik  województw,  miast,  gmin?  Pragniemy  też  zauważyć,  że  dane
meldunkowe to pracownik podając pracodawcy, odpowiada za ich spójność. Nie jest to rolą systemu ERP.
Odp.: Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie nr 78 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.17.  Kadry 

43.    
możliwość  wyliczenia  stażu  bieżącego  lub  stażu  na  określoną  datę  na
podstawie  stażu  na  dzień  rozpoczęcia  umowy  i  przebiegu  aktualnego
stosunku pracy

Prosimy o potwierdzenie, czy określona data, oznacza dzień aktualny? Sens wyliczania staży na inne daty
nie ma uzasadnień biznesowych.
Odp.:  Określona data nie oznacza dzień aktualny. Uzasadnienie wyliczania w przypadku danych
historycznych w celu kontroli poprawności wyliczeń stażu.

Pytanie nr 79 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.17.  Kadry 

68.    możliwość  prowadzenia  miesięcznej  ewidencji  czasu  pracy  dla
poszczególnych stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa pracy

Czy przez prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozumiecie Państwo rozwiązania rejestracji nieobecności i
godzin pracy wg kalendarzy oraz dodatkowo odchyłek od normy, jako wskazanie na rodzaj godzin np.
50%, 100%, nocne, wyrażonych w godzinach w danym dniu lub sumarycznie w miesiącu? Czy też raczej
dokładne  godziny rozpoczęcia  i  zakończenia  pracy  (włącznie  z  odczytami z  RCP)  i  wyznaczanie  w
porównaniu z planem nadwyżek czasu uznawanych później jako np. nadgodziny?
Odp.:  Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia (włącznie z odczytami z RCP) i wyznaczanie w
porównaniu z planem nadwyżek czasu uznawanych później jako np. nadgodziny.

Pytanie nr  80 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.17.  Kadry 

81.    Dofinansowanie szkoleń (w tym UE)

W jaki sposób Zamawiający chciałby by ten punkt by zrealizowany w systemie ERP?
Odp.: Informacja dla wybranego szkolenia o dofinansowaniu

Pytanie nr 81 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.18.  Płace 

12.    
przeszacowanych  –  ponowne  wyliczenie  wartości  dla  pozycji  z  listy
wejściowej (po  wstecznej  zmianie  stawki  zaszeregowania)  dla wszystkich
zależnych składników wynagrodzenia,

Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiającemu  chodziło  o  rodzaj  listy  korygującej,  odnoszącej  się  do
zamkniętego okresu, czy też ponowne wyliczenie bieżącej listy  płac, po zmianie warunków aktualnych
danych pracownika?
Odp.: Lista płac wyliczająca różnice w porównaniu z zamkniętym okresem.



Pytanie nr 82 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.18.  Płace 

14.    kontrakty – generacja wypłat dla umów kontrakty na czynności medyczne

Jakie informacje mają zawierać tego rodzaju listy płac?
Odp.:  Informacje  pozwalające  sprawdzić  wystawioną fakturę  oraz  umożliwiające  zaksięgowanie
danych w kosztach.

Pytanie nr 83 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.18.  Płace 

16.    osoby niezatrudnione – generacja wypłat dla osób niezatrudnionych

Prosimy o wyjaśnienie, jakie są to rodzaje wypłat?
Odp.: Np. prawa majątkowe dla spadkobierców, wypłaty socjalne dla byłych pracowników.

Pytanie nr  84 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.18.  Płace 

17.    
możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i
listach płac z klasyfikacji uzupełnianych przez użytkownika pozwalających
na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych

Punkt podany przez Zamawiającego opisuje pojęcia abstrakcyjne. Prosimy o konkretne wskazanie, czym
są te wspomniane klasyfikacje oraz o jaki rodzaj grupowania (po czym?) chodzi?
Odp.: Umożliwienie wykonywania zestawień w podziale na słowniki wykorzystywane w systemie np.
dla kosztów, GUS, ZUS itp.

Pytanie nr 85 dotyczy  Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.18.  Płace 

25.    możliwość przepisania list premiowych z miesiąca poprzedniego

Prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi tu o przepisanie osób, które dostały premie w zeszłym miesiącu, czy
również sklonowanie wartości tych premii?
Odp.: Bez wartości tych premii.
Pytanie nr 86 dotyczy  Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.18.  Płace 

36.    możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca
poprzedniego

Z założenia  przepisanie  informacji z  listy  z miesiąca  poprzedniego jest  błędem  i  w  takim  brzmieniu
wymaganie powinno zostać wykreślone lub poprawione. Warunki wypłaty wynagrodzeń oprócz stałego
angażu  w nowym  miesiącu  mogą  być  zupełnie  inne.  Prosimy  o  wskazanie,  czy  chodzi  tu  raczej  o
przepisanie osób z listy poprzedniej, a nie wartości wypłaconych składników listy płac?
Odp.: Przepisanie osób z listy poprzedniej, a nie wartości wypłaconych składników listy płac

Pytanie nr 87 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.18.  Płace 

52.    paski  wynagrodzeń  dla  pracowników,  w  tym  możliwość  definiowania
własnych wzorów pasków (utajnione)

Czy Zamawiający  dopuszcza  "tajność"  takich  dokumentów,  jeżeli system  udostępniał  by  je  w  wersji
elektronicznej w portalu pracowniczym lub aplikacji mobilnej?
Odp.: Nie. Zamawiający zamierza wydawanie pasków wynagrodzeń w postaci wydruków (kopert z
widocznym tylko nazwiskiem i imieniem).



Pytanie nr 88 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.18.  Płace 

56.    możliwość  emisji  danych  z  formularzy  rozliczeniowych  PIT  w  postaci
plików XML

Z założenia, dane przekazywane na portal MF są w takim właśnie formacie. Czy Zamawiający dobrze
przemyślał wymaganie, ponieważ przy wysyłce i odbiorze UPO w aplikacji, eksport danych do XML staje
się zbędny.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Pytanie nr 89 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.18.  Płace 

59.    -    kontrola rozliczenia na listach  płacowych  wszystkich przygotowanych
składników wypłat

W jaki sposób ma odbywać się taka kontrola i czego ona ma dotyczyć?
Odp.: Np. wprowadzenie do sytemu danych po wygenerowaniu listy płac.

Pytanie nr 90 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.18.  Płace 

61.    

Symulacja  wypłaty  wynagrodzenia  na  podstawie  wprowadzonych
parametrów  dotyczących  sposobu  pobierania  wynagrodzenia  z  umowy.
Każda  z  symulacji  obejmuje  grupę  umów,  dla  których  jest  ona
wykonywana.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie  symulacji,  które  wykonywało  by  się  jako  normlany  proces
generowania list płac po zmianach, ale w równoległej bazie testowej?
Odp.: Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

Pytanie nr 91 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.7.19.  Ewidencja czasu pracy (Grafik) 

15.    współpraca z RCP (eksport i import danych z RCP)

Jakie dane miałyby być eksportowane z systemu do RCP?
Odp.: Dane osobowe zasilające system RCP.
Pytanie nr 92 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.                                                                                    
Szczegółowy opis parametrów minimalnych dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, 
3.Warunki organizacyjne przeprowadzenia integracji: 
a) Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanych 
systemów informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów tych systemów.
b) Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów wymiany danych do integracji z 
wymienionymi w SIWZ systemami oraz określenie wykonawcy lub wykonawców tych integracji jest
obowiązkiem Wykonawcy.
c) Ustalenie kosztów integracji z systemami posiadanymi przez Zamawiającego jest 
obowiązkiem Wykonawcy.
d) Koszty integracji są częścią ceny, składanej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji uwzględniający również, o ile będzie to 
konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany danych posiadanych systemów oraz zakup 
niezbędnych do integracji licencji.
e) Zamawiający dopuszcza na podstawie art.75 ust.2 pkt 3 ustawy  Prawo autorskie (Dz.U. 
2006, nr 90, poz.631) - konieczność dokonania przez Wykonawcę dekompilacji modułów systemów, 
dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego, poprzez zwielokrotnienie kodu lub 
tłumaczenie jego formy w rozumieniu art.74 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 
90, poz.631), jeżeli będzie to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia 
współdziałania modułów tych systemów z ZSI dostarczonym w ramach realizacji zamówienia. 



Wykonawca będzie zobowiązany wykonać czynności dekompilacyjne na własny koszt i ryzyko, w 
pełnym koniecznym zakresie z zastrzeżeniem, że czynności te będą odnosiły się tylko do tych części 
modułów tych systemów, które będą niezbędne do osiągnięcia współdziałania tych modułów z ZSI 
dostarczonymi przez Wykonawcę, a uzyskane informacje nie będą:
I. wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego 
programu komputerowego;
II. przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania 
niezależnie stworzonego programu komputerowego;
III. wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu 
komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa
autorskie.
4. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonania czynności, o których mowa w 
art.75 ust.2 pkt 3 ustawy  Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631) stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 
1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i podlegają ochronie w niej przewidzianej.
5. Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do baz danych 
posiadanych systemów informatycznych, udzieli wsparcia Wykonawcy w dokonaniu integracji, 
poprzez nadanie wskazanym pracownikom Wykonawcy niezbędnych uprawnień do pracy w 
systemie oraz przekaże Wykonawcy posiadane instrukcje obsługi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego pracowników w trakcie prac 
integracyjnych. 
Wg orzeczeń KIO (m.in. 1207/12) od Zamawiającego wymagane jest:
- określenie pełnej listy systemów wraz z dokumentacją ich interfejsów wymiany danych, z którymi ma
nastąpić integracja,  wraz ze wskazaniem  wszystkich  technicznych informacji,  dzięki którym możliwa
będzie ta integracja a w szczególności m.in.:
• pełna specyfikacja interfejsu i protokołu wymiany danych
• pełna dokumentacja w/w elementów umożliwiających integrację
• oczekiwany zakres danych i procesów w zakresie których ma następować wymiana danych
• inne, niezbędne do wyceny informacje techniczne
- wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru Umowy zapewnienia Zamawiającego, że pozyska on we własnym
zakresie  i  na  własny  koszt  wszelkie  niezbędne  do przeprowadzenia  integracji  informacje  i  dane  od
producentów lub autorów eksploatowanych systemów i baz danych z którymi ma nastąpić integracja
W związku z tym prosimy o:
a) określenie  pełnej  listy  integrowanych  systemów,  wraz  z  zapewnieniem  wsparcia  dla
Zamawiającego przez Dostawców/Producentów ww systemów w zakresie integracji owych systemów z
KSI
b) wymaganego zakresu integracji z innymi systemami
c) zapewnienie,  że  integrowane  systemy  posiadają  odpowiednie  technologiczne  możliwości
integracyjne (np. API) a Zamawiający  jest odpowiedzialny za wykonanie prac po stronie integrowanych
systemów.
Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ

Pytanie nr  93 dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.12. Wymagania dodatkowe
Prosimy o potwierdzenie że wymagania dodatkowe wskazane w tej tabeli odnoszą się wyłącznie do część
medycznej zamawianego systemu. 
Odp.:  Zamawiający precyzyjnie opisuje, jakich wymagań dodatkowych oczekuje

Pytanie nr 94 dotyczy  Załącznika Nr 1 do SIWZ, 5.13. Zakres i zasady migracji danych



 Z jakich systemów będą migrowane dane?
Odp.: Dane migrowane będą z posiadanych przez Zamawiającego systemów:
- System SOLMED  - produkcji Asseco Poland S.A
- System SIMPLE.ERP,  – produkcji SIMPE S.A.
Zamawiający nie przewiduje migracji jakichkolwiek danych z systemu Marcel.

Pytanie  nr 95
Czy Zamawiający dostarczy dane z migrowanych systemów w uzgodnionym z Wykonawcą formacie, np.
csv, xls? Na konieczność dostarczenia przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia
migracji informacji i  danych od producentów lub autorów eksploatowanych baz danych, z których ma
nastąpić migracja danych do KSI wskazuje m.in. wyrok KIO 1207/12
Odp.:  Zamawiający udostępni dane do przeniesienia w jednym z poniższych formatów: xls, txt, xml, csv,

Pytanie nr  96
Czy Zamawiający dysponuje  dokumentacją  i/lub wiedzą  wystarczającą  do  prawidłowego rozpoznania
struktur danych i metod ich wyznaczania? 
Odp.: Zamawiający nie dysponuje taką wiedzą

Pytanie nr 97
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z migracji niektórych danych w przypadku, gdyby na
etapie analizy przedwdrożeniowej zostało jednoznacznie stwierdzone, że dane te nie będą Zamawiającemu
potrzebne (np. w związku ze zmianami stanu prawnego lub innej logiki realizacji zadań w Systemie)?
Odp.: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Pytanie nr  98
Czy Zamawiający  posiada  wsparcie  producentów aktualnego  oprogramowania  w  celu  przygotowania
danych do migracji?
Odp.: Zamawiający udostępni dane do przeniesienia w jednym z poniższych formatów: xls, txt, xml,
csv,

Pytanie nr  99
Co  do  zasady, ze  względu na  różną logikę  biznesową systemów informatycznych  (struktury danych,
algorytmy, powiązania między obiektami archiwalnymi i aktualnymi) przyjętą praktyką jest przenoszenie i

‐odtwarzanie  w  nowych  systemach  ilościowo wartościowych  bilansów  otwarcia  bez  przenoszenia
‐ ‐historycznych danych  w tym transakcji  (np. nie przenosi się poszczególnych  historycznych  operacji na

elemencie  majątku  a  jedynie  odtwarza  aktualny na dzień  przeniesienia  stan  majątku,  nie  przenosi się
historycznych  transakcji magazynowych lub faktur  a jedynie  aktualny   na   dzień przeniesienia   stan
magazynu  oraz  salda  dwustronne  rozliczeń z kontrahentem  wraz  z  pozycjami  nierozliczonymi  i
rozliczonymi  częściowo,  nie  przenosi  się dekretów księgowych z lat poprzednich ani historii rozliczeń a
jedynie  stan na  dzień).  Efektem  tego  jest  prawidłowa  praca  w  nowym  systemie,  bez  obciążania  go
archiwalnymi  danymi  i  słownikami,  wymuszająca  jednakże  wykorzystanie  dotychczas  używanych
systemów jako źródeł danych archiwalnych. Zmiana systemu wspierającego zarządzanie jest doskonałą
okazją  do wprowadzenia  zmian organizacyjnych, dostosowania  do nowego otoczenia biznesowego co
wiąże się  często np. z rekonfiguracją planu kont. Zmiany takie  uniemożliwiają przeniesienie  danych i
transakcji archiwalnych do nowego systemu.
Założenia ogólne do przeniesienia danych:
• kartoteka kontrahentów; 
•  przeniesienie  saldami  dwustronnymi  nierozliczonych  i  częściowo  rozliczonych  pozycji
rozrachunkowych na dzień; 



• wartości kont nierozrachunkowych przeniesione persaldami na dzień (BO na dzień);
‐• karty ewidencyjne majątku wraz ze stanem ilościowo wartościowym na dzień;

‐•  kartoteka  indeksów  towarowych  i  usług,  w  tym  ilościowo wartościowy  bilans  otwarcia stanów
magazynowych na dzień;
•  kartoteka  pracowników,  danych  kadrowych  i  płacowych,  osobowych  oraz  listy  płac  niezbędne do
prawidłowego wyliczenia staży, zasiłków, etc.
Czy Zamawiający akceptuje taką formę i zakres migracji danych?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, §3. Obowiązki Stron, 10.                                          
Wykonawca będzie archiwizował  wszelką dokumentację związaną z realizacją Umowy przez okres 
pięciu lat liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia w 
sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Zamawiający będzie miał prawo 
wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej Umowy.
Prosimy o potwierdzenie że archiwizacja ma następować w biurze wykonawcy. 
Odp.: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 101 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, §8. Szkolenia,                                                              
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę szkoleniową . Po stronie Zamawiającego leży obowiązek
udostępnienia liczby stanowisk odpowiedniej do liczby szkolonego personelu.
Czy Zamawiający dopuści aby jako stanowiska robocze były wykorzystane zestawy komputerowe będące
przedmiotem zamówienia.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 102 dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ, §14 Odstąpienie od Umowy,                                       
2. Niezależnie od przypadków określonych powyżej Zamawiający może odstąpi od Umowy w 
przypadku utraty środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej na realizację niniejszego 
zamówienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o utracie środków, o których mowa.
Prosimy  o  potwierdzenie  że  w  takim  przypadku  Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie  za  prace  już
wykonane. 
Odp.: Zamawiający potwierdza, że takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za prace
już wykonane. 

Pytanie nr  103 dotyczy  Załącznika Nr 6 do SIWZ, Scenariusz prezentacji systemu,                             
- W wyznaczonym dniu prezentacji Wykonawca dostarczy i przygotuje, w ciągu maksymalnie 60 
minut , środowisko niezbędne do przeprowadzenia prezentacji, na własnym sprzęcie 
komputerowym.
Prosimy o potwierdzenie  że  Zamawiający ma tu  na myśli ogólne przygotowanie się  do prezentacji tj.
podłączeni i włączenie komputera, rzutnika, włączenie niezbędnego do prezentacji oprogramowania itp.
Odp.:  Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 104 dotyczy  Załącznika Nr 6 do SIWZ, Scenariusz prezentacji systemu,                              
- Prezentacja zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, 
lecz nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia wysłania Wykonawcy wezwania. (…) - Podczas 
prezentacji systemu Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie wymagań i 
parametrów wymaganych obligatoryjnie i wykazanych w niniejszym Załączniku oraz wszystkich 
zadeklarowanych przez Wykonawcę wymagań dodatkowych z Załącznika nr 7 do SIWZ. Scenariusz



prezentacji ( w części obligatoryjnej identyczny dla wszystkich Wykonawców) zostanie przesłany 
Wykonawcom wraz z wezwaniem do przeprowadzenia prezentacji.
W naszej ocenie przekazanie scenariusza prezentacji jedynie na 3 dni przed samą prezentacją to 
zdecydowanie za późno. Pozostawia to potencjalnym wykonawcą zbyt mało czasu na jej przygotowanie w
sposób pozwalający prawidłowe zaprezentowanie jego możliwości. 
Biorąc pod uwagę szeroki zakres oczekiwanych przez Zamawiającego funkcjonalności oraz stopień ich 
skomplikowania, wiążący się nieraz z pracochłonnym procesem konfiguracji i parametryzacji systemu, 
wnioskujemy o przedstawienie scenariusza prezentacji już na tym etapie postępowania. 
Odp.: Zamawiający oczekuje spełnienia wszystkich wymagań obligatoryjnych w dniu składania 
oferty. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105 dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, 14. Wykonawca potwierdza, że spełnia/nie spełnia
wymaganie dotyczące jednego producenta 

LP Opis Spełnia
TAK/NIE

1.
Wszystkie moduły/systemy pochodzą od jednego producenta 

Prosimy o potwierdzenie że chodzi tu o moduły wskazane w OPZ w punktach od 5.2, do 5.9
Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego kryterium i modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 106 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ; punkt 5.14;                                                      
Tabela „Oprogramowanie motor bazy danych” Lp.25: „Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i 
indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).”
Czy Zamawiający dopuści dostawę motoru bazy danych w którym formalne ograniczenia istnieją, ale są
nieistotne dla działania dostarczanych aplikacji? Prosimy o zmianę wymagania na:
„Brak formalnych ograniczeń lub ograniczenia nieistotne dla działania aplikacji na liczbę tabel i indeksów 
w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).”
Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający przewiduje ekspansję danych, 
zakłada przyrost ale nie jest w stanie przewidzieć przyszłościowych rozmiarów środowisk.  
Zastosowanie motoru bazy danych posiadającego formalne ograniczenia mogłoby narazić 
Zamawiającego  na dodatkowe koszty w przypadku ich przekroczenia.

Pytanie nr 107 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ; punkt 5.14;                                                      
Tabela „Oprogramowanie motor bazy danych” Lp.26: „Wsparcie dla procedur i funkcji 
składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, 
blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę 
wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego 
wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź 
wywołującej go jednostki programu”
Opisana powyżej metoda deklarowania zmiennych („umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz
bloku„) to  element programistyczny i zupełnie nieistotny dla działania aplikacji wykorzystującej silnik
bazodanowy. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu i zmodyfikuje wymaganie na:
„Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być 
językiem proceduralnym, blokowym oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie
ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być 
automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu” ?
Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 108 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ; punkt 5.14;                                                      
Tabela „Oprogramowanie motor bazy danych” Lp.29: „Możliwość deklarowania wyzwalaczy 



(triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, 
poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy 
danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania 
użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy 
powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) 
wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views).”
Wymaganie  deklarowania  wyzwalaczy  „na  poziomie  każdego  wiersza  modyfikowanego  przez
instrukcję DML” obejmuje  zagadnienia programistyczne. Inne silniki bazodanowe dla uzyskania
takich  samych  rezultatów  mogą  stosować  inne  rozwiązania.  Wymaganie  to  jest  nieistotne  dla
poprawnie zaprojektowanego systemu informatycznego.
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu i zmodyfikuje wymaganie na:
„Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, 
DELETE) wykonywanej na tabeli oraz  na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji
DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w 
serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji 
DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views).”?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wg wiedzy Zamawiającego istnieje kilka baz danych
umożliwiających tworzenie ww trigerów:

 IBM DB2 
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPEK_10.0.0/sqlref/src/tpc/db2z_sql_c
reatetrigger.html )

 MYSQL (https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/trigger-syntax.html )
 ORACLE (https://docs.oracle.com/cd/B10500_01/appdev.920/a96590/adg13trg.htm)
 POSTGRESQL (https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/sql-createtrigger.html )

Pytanie nr 109 dotyczy  Załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ; punkt 5.14; Tabela „Oprogramowanie 
motor bazy danych” Lp.38: „Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem 
POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych”
Standard  POSIX jest  jednym ze  standardów pochodzących  ze  środowiska  Unix.  Wymaganie  nie  jest
istotne  dla  działania  dostarczanych  aplikacji  bowiem  nie  będą  one  funkcjonowały  w  systemie
operacyjnym Unix. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego wymagania

Pytanie nr 110 dotyczy rozdz. XI pkt 2 ppkt 3 SIWZ „zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać
 w zakresie zdolności zawodowej, że jest zdolny do wykonania zamówienie, tj. w ciągu ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla 
jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 4 500 000 zł brutto (słownie: cztery miliony pięćset 
tysięcy zł), którego przedmiotem była:
a) dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje 
robocze, sprzęt sieciowy i sprzęt peryferyjny,
b) dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność 
podmiotu medycznego w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami 
(w tym NFZ), ruch chorych, przychodnię, zlecenia, aptekę, e-Usługi,
c) dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność 
podmiotu medycznego w części administracyjnej,
d) budowa serwerowni.”
Wnosimy o zastąpienie obecnego brzmienia wskazanego warunku na następujący:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać w zakresie zdolności zawodowej, że
jest zdolny do wykonania zamówienia, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:



1. jedno zamówienie, zrealizowane dla jednostek ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 2 500 
000,00 zł brutto, którego przedmiotem były min: 
a. dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego m.in. serwery, stacje 

robocze i sprzęt peryferyjny; 
b. dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność Szpitala

w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmujące m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ), ruch 
chorych, przychodnię, zlecenia, aptekę, e - Usługi i integracja z częścią administracyjną; 

2. jedno zamówienie, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 1 000 
000,00 zł brutto, którego przedmiotem była: dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu 
informatycznego obsługującego działalność Szpitala w części administracyjnej, obsługującego swoim 
zakresem m.in. finanse i księgowość, majątek trwały, gospodarka magazynowa, zakupy i sprzedaż, 
kadry i płace oraz integracja z częścią medyczną.

Pierwotnie postawiony warunek udziału w postępowaniu w zakresie obowiązku wykazania się zdolnością
zawodową jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 
Tak postawiony warunek nie licuje normami zawartymi w art. 22 oraz art. 7 ustawy PZP. Zgodnie z art. 22
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w zaproszeniu  do potwierdzenia  zainteresowania,  a  zgodnie  z  ust.  1a  Zamawiający  określa  warunki
udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do
przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 
Wykładnia  powyżej  wskazanych  norm  jest  przedmiotem  szeregu  orzeczeń  i wypowiedzi  doktryny.
Zamawiający  ma  prawo  i  obowiązek  opisania,  jak  będzie  oceniał  ich  spełnianie  przez  wskazanie
minimalnych wymagań, które muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego.
Zamawiający kształtując ten opis, aby nie narazić się na zarzut naruszenia zasad zachowania uczciwej
konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  obowiązany  jest  zachować  niezbędną  równowagę
pomiędzy  jego  interesem,  polegającym  na  uzyskaniu  rękojmi  należytego  wykonania  zamówienia
publicznego,  a  interesem  poszczególnych  wykonawców,  których  nie  wolno,  poprzez  wprowadzanie
nadmiernych i wygórowanych wymagań, eliminować z udziału w postępowaniu"  (por. Wyrok Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 26 sierpnia 2011 r. KIO 1721/11, podobnie KIO wypowiedziała się w wyroku z
dnia 16 grudnia 2011 r. sygn. akt: 2600/11). Innymi słowy, dochowanie zasady proporcjonalności w opisie
warunków udziału w postępowaniu sprowadza z jednej strony zapewnienia Zamawiającemu należytego
wykonania umowy o zamówienie publiczne, a z drugiej strony do umożliwienia ubiegania się o uzyskanie
tego zamówienia wszystkim Wykonawcom, którzy są w  stanie wspomnianą umowę należycie wykonać.
Konieczne  jest  zachowanie  równowagi  pomiędzy  interesem  zamawiającego  w  uzyskaniu  rękojmi
należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych
wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji,
gdy  równowaga  ta  zostanie  zachwiana,  powodując  uniemożliwienie  ubiegania  się  o  zamówienie
wykonawcom dającym rękojmię jego prawidłowej realizacji  (por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia  19  czerwca  2017  r.  KIO  1081/17;  KIO  1084/17;  KIO  1091/17).  Podobnie  również  doktryna:
Powyższe przekłada się  na stwierdzenie,  że  warunki  udziału w  postępowaniu muszą być  uzasadnione
wartością  zamówienia,  charakterystyką,  zakresem,  stopniem  złożoności  lub  warunkami  realizacji
zamówienia.  Ich  ustanowienie  nie  powinno  pozbawiać  lub  zawężać  dostępu  do  zamówienia  tym  z
wykonawców,  którzy  gwarantują  jego  należyte  wykonanie. (por.  Skubiszak-Kalinowska  Irena,
Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. LEX 2018). 



Orzecznictwo KIO stoi jednak na stanowisku, że o ile warunki udziału w postępowaniu referować muszą
do przedmiotu zamówienia, tak nie mogą być one jego odwzorowaniem jeden do jednego zarówno, jeśli
chodzi o  zakres przedmiotowy, jak i wartość:  W orzecznictwie wypracowano pogląd, iż pod pojęciem
"proporcjonalny do przedmiotu zamówienia" rozumie się opis adekwatny (ale nie tożsamy) do zakresu,
specyfiki  i  wartości  prac  objętych  przedmiotem  zamówienia.  Zasada  proporcjonalności  oznacza,  że
opisane  przez  zamawiającego  warunki  udziału  w  postępowaniu  muszą  być  uzasadnione  wartością,
charakterystyką,  zakresem,  stopniem  złożoności  lub  warunkami  realizacji  danego  zamówienia,  nie
powinny także ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego wykonania.
(np.  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia 24  listopada 2014  r.  Sygn.  akt  KIO 2358/15,  wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z  dnia 5 czerwca 2014 r. Sygn.  akt  KIO 938/14, uchwała Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 8 października 2014 r. KIO-KU-93-14) (por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 8  czerwca  2017 r. KIO 1030/17).  Podobnie  też  KIO w innym orzeczeniu:  Zamawiający  określa
warunki udziału w postępowaniu, uwzględniając, że warunek udziału w postępowaniu stanowi materię,
która  jest  zindywidualizowana  na  dane  postępowanie  o  udzielenie  zamówienie  publicznego.  Jego
ukształtowanie  stanowi  szczególne  uprawnienie  w  ramach  podejmowanych  przez  zamawiającego
czynności,  jednakże  jednocześnie  ukształtowanie  warunku  przez  zamawiającego doznaje  ograniczenia.
Każdorazowo zamawiający musi mieć na względzie cel, jaki wyznacza kształtowanie warunku udziału w
postępowaniu, jak również pełnię regulacji ustawowej. Cel ten nie może być utożsamiany, interpretowany
przez  określenie  warunku  wymagającego  od  potencjalnego  wykonawcy  wykazaniem się  posiadaniem
niemalże  identycznego  jak  przedmiot  zamówienia  doświadczenia.  (por.  Wyrok  Krajowej  Izby
Odwoławczej z dnia 14 marca 2017 r. KIO 371/17)
Zauważyć  należy,  że  powyższa  interpretacja  omawianej  normy  zbudowana  została  na  orzecznictwie
TSUE: W wyroku z 16.09.1999 r., C-414/97, Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii, ECR
1999, nr 8–9A, s. I-05585, Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z
Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, wymaga tzw. testu proporcjonalności, czyli wykazania,
że podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego celu. W wyroku z 27.10.2005 r.,
C-234/03, Contse S.A., Vivisol Srl, Oxigen Salud SA v. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa),
ECR 2005, nr 10B, s. I-09315, Trybunał Sprawiedliwości uznał za nieproporcjonalny warunek posiadania
potencjału technicznego, gdyż żądanie zamawiającego wykazania się przez wykonawcę potencjałem było
nadmierne w stosunku do przedmiotu zamówienia. W wyroku z 23.12.2009 r., C-376/08, Serrantoni Sri i
Consorzio  stabile  edili  Scrl  v.  Comune  di  Milano,  ECR  2009,  nr  12B,  s.  I-12169,  Trybunał
Sprawiedliwości wskazał, że przy określaniu, którzy wykonawcy nie mogą wziąć udziału w postępowaniu,
niezbędne jest zachowanie zasady proporcjonalności, a ewentualne ograniczania konkurencji winny być
jak najmniejsze i stosowane jedynie w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celów danego zamówienia
([tak:] W. Dzierżonowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz,
wyd. VII. Wolters Kluwer Polska, 2018). 
Bez wątpienia, powyżej opisana regulacja jest refleksem zawartych w art. 7 ustawy PZP zasad, zwłaszcza
równego  traktowania  i  uczciwej  konkurencji.  Obowiązek  przestrzegania zasady  uczciwej  konkurencji
przez zamawiającego zarówno na etapie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania znajduje swój
wyraz  w  przepisach  odnoszących  się  do  poszczególnych  instytucji  i  rozwiązań  ustawowych.  
W szczególności  warto zwrócić uwagę na regulacje odnoszące  się do opisu przedmiotu zamówienia i
warunków stawianych wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia. Na etapie ich określania
przez zamawiającego może dojść do próby ograniczenia konkurencji przez zawężenie kręgu wykonawców
ponad potrzebę zapewnienia, że zamówienie będzie wykonywać wykonawca wiarygodny i zdolny do jego
realizacji  ([tak:] W. Dzierżonowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak [w:]  Prawo zamówień publicznych.



Komentarz, wyd. VII. Wolters Kluwer Polska, 2018).
Konfrontując  powyższą  wykładnię  przepisów  z  zastanym  stanem  faktycznym  należy  dojść  do
przekonania, że zawarty w SIWZ warunek udziału w postępowaniu w zakresie obowiązku wykazania się
określonym doświadczeniem jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a przez to zasługujący na
zmianę zgodnie z wnioskiem. 
W  pierwszej  kolejności  na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  Zamawiający  oczekuje  do  Wykonawców
wylegitymowania  się  realizacją  jednej  umowy  na  łączną  kwotę  4,5  mln zł  której  przedmiotem  było
niemalże identyczne zamówienie jak w niniejszym postępowaniu (dostarczenie systemu informatycznego
dla  części medycznej i  administracyjnej,  dostawa  sprzętu oraz budowa serwerowni).  W naszej opinii,
nieproporcjonalnym  warunkiem  jest  żądanie  od  Wykonawców  wykazania  się  doświadczeniem  w
wykonaniu podobnych zamówień, jedynie  poprzez skumulowanie go do jednej umowy opiewającej  de
facto na 4 zadania. Podnieść należy, że składające się na przedmiot zamówienia poszczególne zakresy prac
(dostarczenie sprzętu, czy dostarczenie dwóch różnych systemów informatycznych) są na tyle od siebie
odrębne i niezależne,  że  mogą stanowić (i często stanowią)  osobne zamówienia  lub części większych
zamówień, na które składać można odrębne oferty. Odwołujący stoi wobec tego na stanowisku, że do
wykazania  przez  potencjalnego  wykonawcę  rękojmi  należytego  wykonania  zamówienia,  nie  jest
proporcjonalnym  żądanie  by  doświadczenie  w  realizacji  dostaw  składających  się  na  przedmiot
zamówienia  musiał  wykazywać  poprzez  zrealizowanie  jednej  tylko  umowy  opiewającej  łącznie  na
wszystkie  te  dostawy.  Innymi  słowy,  zdolność  np.  do  realizacji  zamówienia  w  zakresie  dostawy  i
wdrożenia systemu dla części medycznej szpitala (tzw. „części białej”) można w sposób proporcjonalny
wykazać za pomocą zrealizowanej w przeszłości osobnej umowy na dostawę i wdrożenie takiego systemu
i nie ma znajdującej oparcie w ustawie PZP potrzeby, by, tak jak czyni to Zamawiający, żądać wykazania
tego doświadczenia skumulowanego z innymi w jednej umowie. Postępowanie Zamawiającego prowadzi
do  wyeliminowania  z  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  tych  podmiotów,  które  mając  w  swojej
historii realizację  wszystkich składających  się na przedmiot  zamówienia  rodzajów dostaw, lecz  nie w
postaci  jednego  zamówienia,  legitymują  się  dostateczną  wiedzą  i  doświadczeniem  dla  podołania
wyzwaniu stawianemu przez Zamawiającego w postaci przedmiotowego zamówienia publicznego. Trzeba
zwrócić  uwagę,  że  z  reguły  podobne  zamówienia  (z  uwagi  na  nieposiadanie  przez  Zamawiających
odpowiednich  środków jednocześnie)  opiewają  na  jeden  z  dwóch  rodzajów zamawianych  systemów
informatycznych (część  medyczna  lub  administracyjna) oraz  na sprzęt  komputerowy,  a  zdecydowanie
rzadziej na dostawę obydwu rodzajów systemów i sprzętu w tym samym czasie. Nie oznacza to jednak, że
wykonawcy realizujący takie zamówienia nie posiadają kompetencji do wykonania zamówienia, którego
dotyczy niniejsze postępowanie, gdyż bardzo często tym zamówieniom towarzyszy obowiązek integracji
dostarczanych  systemów z  systemami  dotychczas  posiadanymi  przez  zamawiających,  na  co  również
opiewa niniejsze postępowanie. 
Z  uwagi  na  powyższe,  uważamy  za  proporcjonalne  „rozbicie”  kwestionowanego  warunku  w sposób
umożliwiający  wykazanie  przez  wykonawców  niezbędnego  doświadczenia  przy  realizacji  umów
opiewających  osobno  na  dostawę  poszczególnych  systemów informatycznych,  z  czego  jedna  z  nich
powinna  dodatkowo  zaświadczać  dostawę  sprzętu  komputerowego  bowiem  i  taka  dostawa  jest
przedmiotem niniejszego zamówienia. Tak postawione warunki nie tylko są proporcjonalne do przedmiotu
zamówienia, ale i zbieżne są z panującymi realiami rynkowymi. 
Wykonawca, wraz z „rozbiciem” obecnego warunku na obowiązek wykazania co najmniej dwóch zamiast
jednej umowy, wnosi o korektę w  zakresie ogólnej wartości umów w stosunku do wartości umowy z
warunku pierwotnego. Wynika  to  z konieczności zachowania proporcjonalności również jeśli chodzi o
wartość zamówień składających się na warunek udziału w postępowaniu w relacji do ogólnej wartości



zamówienia  dla  którego  warunek  ten  jest  ustanowiony.  Biorąc  pod  uwagę,  że  aż  70%  wartości
wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  stanowić  będzie  wynagrodzenie  za  dostawę  sprzętu
komputerowego, a 30% za dostawę systemów informatycznych, wartość umów wskazanych w warunku
ulec  powinna  obniżeniu  z  uwagi  na  niemiarodajność  czynnika  wartości  zrealizowanej  umowy  jako
weryfikatora rękojmi należytego wykonania przyszłej umowy przy zamówieniach, których przedmiotem
jest  dostawa  sprzętu.  Zwrócić  trzeba  uwagę,  że  prawidłowa  dostawa  sprzętu  w  ramach  zamówienia,
zwłaszcza jeśli jest ona realizowana zgodnie ze specyfikacją pochodzącą od zamawiającego nie wymaga
od wykonawcy praktycznie żadnego doświadczenia, bowiem przybiera on w tej sytuacji rolę pośrednika
kupującego sprzęt na rynku i następnie przekazującego go Zamawiającemu. Niemiarodajnym jest przez to
weryfikowanie  zdolności należytego  wykonania  umowy w tym zakresie  poprzez  pryzmat  poprzednio
zrealizowanych  dostaw,  skoro  poza  kupnem  sprzętu  nie  wymaga  to  żadnej  aktywności  ze  strony
wykonawcy.  Stąd też,  wnosimy o proporcjonalne obniżenie  ogólnej wartości umów wykazywanych w
ramach  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  relacji  do  tej  wartości  zawartej  w  warunku
pierwotnym, bowiem wysokość ta  ukształtowana została  głównie  przez wartość zamawianych dostaw
sprzętu,  a  jak wspomniano  wyżej,  czynnik ten  nie jest miarodajny dla  wykazania  rękojmi należytego
wykonania umowy przez potencjalnego wykonawcę w tym zakresie. Naszym zdaniem, ogólna wartość
umów  powinna  być  w  większym  stopniu  ukształtowana  poprzez  wartość  zamawianych  systemów
informatycznych bowiem doświadczenie wykonawców w tym zakresie  może  być faktycznie  mierzone
miarą ich wartości, a ponadto stopień ich skomplikowania  i czasochłonności stanowi o wiele bardziej
znaczny element przedmiotowego zamówienia, gdy dostarczany sprzęt jest do niego niejako dodatkiem. 
Odp.: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. 

Pytanie nr 111 dotyczy: Rozdz. XI pkt 4 lit b) SIWZ „Architekt infrastruktury i Bezpieczeństwa IT
– 1 osoba, spełniający łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe z zakresu nauk ścisłych:
matematyki lub fizyki lub informatyki; minimum 5 lat doświadczenia w analizie i projektowaniu
infrastruktury  systemów  informatycznych  obejmujących  łącznie  minimum:  infrastrukturę
elektryczną serwerowni, infrastrukturę teletechniczną serwerowni, sie
 LAN/WAN, systemy serwerowe i storage, systemy informatyczne HIS/ERP; posiada umiejętność
zarządzania projektami poświadczoną certyfikatem PRINCE 2”
Wnosimy o zastąpienie obecnego brzmienia wskazanego warunku na następujący:
Architekt  infrastruktury  i  Bezp. IT – 1 osoba,  spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie
wyższe  z  zakresu  ekonomii  lub  zarządzania  lub  informatyki  lub  telekomunikacji;  minimum  5  lat
doświadczenia w projektowaniu i nadzorowaniu wdrożeń systemów informatycznych, uczestnicząca w co
najmniej 3 zakończonych projektach
Zakres  przedmiotowy  zamówienia  dotyczący  architektury  IT  zdecydowanie  nie  przystoi do żądanych
przez Zamawiającego kompetencji tej osoby, a zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem KIO, warunek
niereferujący do przedmiotu zamówienia jest warunkiem nieproporcjonalnym. Zwróci
 należy uwagę, że jak wynika z OPZ,  przedmiotem zamówienia jest jedynie modernizacja środowiska
serwerowego  posiadanego  przez  Zamawiającego,  a  więc  praca  na  zaprojektowanym  już  rozwiązaniu
wymagającym jedynie pewnej aktualizacji pod względem technicznym. Innymi słowy, zamówienie nie
polega  na  opracowaniu  nowych  rozwiązań  projektowych  w  zakresie  infrastruktury  IT  dla  których
wymagane  przez  Zamawiającego  kompetencje  osoby  dedykowanej  do  objęcie  przedmiotowego
stanowiska mogłyby być adekwatne. Zwrócić  też należy uwagę, że Zamawiający wymaga,  aby osoba
dedykowana na to stanowisko oprócz kompetencji w zakresie projektowania infrastruktury IT posiadała
również umiejętność zarządzania projektami poświadczoną certyfikatem PRINCE 2. Wymaganie to dziwi
o tyle, że zgodnie z rozdziałem 4 Architekt Infrastruktury i Bezpieczeństwa IT nie wchodzi w skład tzw.
„Komitetu  Sterującego”,  do  którego,  jako  odpowiedzialny  za  zarządzanie  projektem  po  stronie
Wykonawcy zgodnie z metodyką Prince 2 (jako jedyny) wchodzi tylko Kierownik Projektu. Sam charakter



zadań właściwych  Architektowi Infrastruktury i Bezpieczeństwa IT wyklucza zarządzanie przez niego
projektem.
Z  uwagi  na  powyższe  wnosimy  o  zmianę  omawianego  warunku  dostosowującą  kompetencje  osoby
Architekta  Infrastruktury  Bezpieczeństwa  IT do  stawianego  przed  nim  wyzwania  w  postaci  jedynie
modernizacji infrastruktury serwerowni.  
Odp.:  Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

a) Architekt  infrastruktury  i  Bezpieczeństwa  IT  –  1  osoba,  spełniający  łącznie
następujące warunki: wykształcenie wyższe; minimum 5  lat doświadczenia w analizie i
projektowaniu  infrastruktury  systemów  informatycznych  obejmujących  łącznie
minimum:  infrastrukturę  elektryczną  serwerowni,  infrastrukturę  teletechniczną
serwerowni, sieć LAN/WAN, systemy serwerowe i storage. 

Pytanie nr 112 dotyczy rozdz. V pkt 2 SIWZ ppkt 4) i 5) 
Wnosimy  o dokonanie  zmian  w SIWZ poprzez wyeliminowanie  błędów w oznaczeniu  terminów dla
etapów nr IV i V i zmianę oznaczenia roku z roku 2018 na rok 2019
Zgodnie z art. 29 ustawy PZP, opis przedmiotu zamówienia powinien by
 dokładny i jednoznaczny, nieprowadzający Wykonawców w błąd lub niezmuszający ich do czynienia
jakichkolwiek domysłów w zakresie  rzeczywistego przedmiotu zamówienia.  Naruszenie  wspomnianej
normy wkradło się do rozdziału V pkt 2 SIWZ ppkt 4) i 5 SWIZ, traktującego o terminach wykonania
poszczególnych etapów składających się na przedmiot zamówienia. Wskazano tam, że etap IV zakończy
się  nie  później  niż  do  dnia  28.02.2018 roku,  a  etap V nie  później  niż  do  dnia  28.02.2018 roku.  Te
oczywiste błędy powinny zostać wyeliminowane z OPZ zgodnie z wnioskiem
Odp.: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ

Pytanie nr 113 dotyczy Załącznika nr 1, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna, Pkt
8. 
Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania
żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Na dzień złożenia musi by
 dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, 
rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, 
rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP.
Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania zapewniającego dostęp do wszystkich modułów w
systemie  poprzez  dedykowaną  aplikację  instalowaną  na  stacjach  roboczych  lub  dostępną  przez
rozwiązanie terminalowe. Zamawiający określając wybiórczo zakres gdzie ma by
 stosowana wybrana  technologia,  ogranicza  innych  dostawców.  Proponowany  system  ma  jednorodną
technologię dostępu do danych w pełnym zakresie modułów. Technologia dostępu przez przeglądarkę jest
zastosowana w obszarach eUsług.
Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114 dotyczy Załącznika nr 1, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna, Pkt
9. System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 
Prosimy o  zmianę  zapisu  pozwalającego  użycie  przeglądarek  w obszarze  eUsług.  Proponowany  jest
następujący zapis w  pkt.  9.  „System w obszarze eUsług musi umożliwi pracę  z poziomu najbardziej
popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.”
Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ



Pytanie nr 115 dotyczy Załącznika nr 1, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna, Pkt
25. System musi umożliwia obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych 
zakładów opieki
Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji kodu 2D wymaganego do zaimplementowania w systemie (np.
QR Code, Data Matrix).
Odp.: QR Code, zgodny ze standardem opublikowanym na stronie: http://storm.org.pl/qr_kody

Pytanie nr 116 dotyczy Załącznika nr 1, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część medyczna, Pkt
67, 68, 69, 70, 71.
Czy Zamawiający zapewni licencje w odpowiedniej wersji i  odpowiedniej ilości do systemu Skype for
Bussines?
Odp.: Licencje Skype form Bussines nie są przedmiotem postępowania

Pytanie nr 117 dotyczy Załącznika nr 1, 5.6.4. Zlecenia, Pkt 41, 42, 43, 44.
Prosimy o wyjaśnienie i podanie przykładu zleceń: kompleksowych, panelowych i cyklicznych.
Odp.: Panelowe: np. panel badań kardiologicznych, który zawierać będzie różnego rodzaju badania
laboratoryjne.  Kompleksowe:  np.  dla  złamania  kończyny  zlecenie  zawierające  wymagane
pojedyncze badania. Cykliczne: np. wygenerowanie danego zlecenia dwa razy dziennie przez jakiś
okres czasu

Pytanie nr 118 dotyczy Załącznika nr 1, 5.6.4. 5.6.12. Rozliczenia z NFZ, Pkt 171. Symulator 
dostępny poprzez przeglądarkę WWW bez konieczności dostępu do zewnętrznej sieci Internet
Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie systemu w którym symulator i gruper JGP jest zintegrowany z
całym  systemem  i  dostępny  z  poziomu  zintegrowanego  interfejsu  opartego  o  dedykowaną  aplikację
instalowaną na stacji roboczej?
Odp.:  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  –  oczekuje  systemu  który  nie  będzie  wymagał
instalacji na stacji roboczej.

Pytanie nr 119 dotyczy Załącznika nr 1, 5.6.26. Integracja z system LIS Zamawiającego
Czy  Zamawiający  pokryje  ewentualne  koszty  integracji  leżące  po  stronie  podmiotu  dostarczającego
system LIS? Czy Zamawiający dopuści wymianę posiadanego systemu LIS na system dostarczony przez
Wykonawcę?
Odp.:  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  w  ofercie  pełny  koszt  wykonania  integracji
uwzględniający również,  o  ile będzie  to  konieczne,  wykonanie  modyfikacji  interfejsów wymiany
danych  posiadanych  systemów oraz  zakup  niezbędnych  do integracji  licencji.  Zamawiający  nie
dopuszcza  wymiany  systemu  LIS.  Zamawiający  pragnie  zwrócić  uwagę,  że  projekt  jest
współfinansowany ze środków unijnych - uzyskał dofinansowanie w zakresie, który zakłada jedynie
integracje użytkowanych systemów dziedzinowych, w tym LIS z wdrażanym systemem HIS. 

Pytanie nr 120 dotyczy Załącznika nr 1, 5.6.27. Integracja z system RIS/PACS Zamawiającego
Czy  Zamawiający  pokryje  ewentualne  koszty  integracji  leżące  po  stronie  podmiotu  dostarczającego
system  RIS/PACS?  Czy  Zamawiający  dopuści  wymianę  posiadanego  systemu  RIS/PACS  na  system
dostarczony przez Wykonawcę?
Odp.:  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  w  ofercie  pełny  koszt  wykonania  integracji
uwzględniający również,  o  ile będzie  to  konieczne,  wykonanie  modyfikacji  interfejsów wymiany
danych posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do integracji licencji. Zamawiający pragnie
zwrócić uwagę, że  projekt jest współfinansowany ze środków unijnych - uzyskał dofinansowanie w



zakresie,  który  zakłada  jedynie  integracje  użytkowanych  systemów  dziedzinowych,  w  tym
RIS/PACS z wdrażanym systemem HIS. 

Pytanie nr 121 dotyczy Załącznika nr 1, 5.13. Zakres i zasady migracji danych
Czy Zamawiający posiada i czy udostępni Wykonawcy pełną dokumentację techniczną posiadanych 
systemów, z których ma zostać wykonana migracja danych zawierająca minimum: opis pól w których są 
przechowywane dane, opis relacji (powiązań) między tabelami w których przechowywane są dane?
Czy Zamawiający zapewni przygotowanie danych jakie mają zostać migrowane do nowego systemu?
W jakim formacie zostaną przygotowane dane podlegające migracji?
Odp.: Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji. Zamawiający udostępni  dane do przeniesienia
w jednym z poniższych formatów: xls, txt, xml, csv,.

Pytanie nr 122 dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ Scenariusz prezentacji systemu
Prosimy o  zmianę  zapisu  pozwalającego  użycie  przeglądarek  w obszarze  eUsług.  Proponowany  jest
następujący zapis w  pkt.  9.  „System w obszarze eUsług musi umożliwi pracę  z poziomu najbardziej
popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 123 dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ Scenariusz prezentacji systemu
Sposób przeprowadzenia prezentacji zawiera miedzy innymi następujące warunki:
 Prezentacja zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, lecz 

nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia wysłania Wykonawcy wezwania. 
 W wyznaczonym dniu prezentacji Wykonawca dostarczy i przygotuje, w ciągu maksymalnie 60 minut,

środowisko niezbędne do przeprowadzenia prezentacji, na własnym sprzęcie komputerowym. 
 Podczas prezentacji systemu Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie wymagań i 

parametrów wymaganych obligatoryjnie i wykazanych w niniejszym Załączniku 2 oraz wszystkich 
zadeklarowanych przez Wykonawcę wymagań dodatkowych z Załącznika nr 7 do SIWZ. Scenariusz 
prezentacji ( w części obligatoryjnej identyczny dla wszystkich Wykonawców) zostanie przesłany 
Wykonawcom wraz z wezwaniem do przeprowadzenia prezentacji.

 W związku z tym, że Zamawiający będzie wymagał zaprezentowania nieokreślonej liczby funkcji spośród
wszystkich obligatoryjnych wymaganych w SIWZ, prosimy o przedstawienie już na etapie przygotowania
ofert,  jakie  funkcje  będą  podlegały  zaprezentowaniu.  Wykonawca  przypomina  w  tym  miejscu,  że
wymagany system ma by dostarczony zgodnie z SIWZ do 28.02.2019 roku. Nie można zatem wymaga
 aby już na etapie składania ofert posiadał potencjalnie wszystkie wymagane funkcje. Wnosimy zatem jak
na  wstępie  o  dołączenie  do  scenariusza  prezentacji  wykazu  funkcji  obligatoryjnych  podlegających
prezentacji.
Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ.

Pytanie nr 124 dotyczy Parametry Techniczne:  Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw
do obsługi centralnej sterylizatorni)
 Czy na terenie Centralnej Sterylizatorni (obecnej lub planowanej) będą znajdowały się standardowe strefy
tj. brudna, czysta i sterylna i czy w każdej ze stref planowane jest stanowisko lub stanowiska 
komputerowe? Jeżeli tak to ile i jakie stanowiska należy przewidzieć w poszczególnych strefach?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 125 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni)



Czy Szpital planuje stanowiska przyjęcia i wydania materiału także w innych częściach szpitala takich jak 
Blok czy Oddziały?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 126 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni)
Czy szpital zapewni pełną infrastrukturę sieciową na terenie Centralnej Sterylizatorni oraz pomiędzy 
pomieszczeniami w których przebiega dekontaminacja zwłaszcza z uwzględnieniem połączeń kablowych 
oraz gniazdek sieciowych RJ45 i 230V połączonych do odpowiednich siei?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 127 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni) Ad 5.9 pkt 1
System zapewnia zarządzanie obiegiem materiału podlegającego dekontaminacji w centralnej 
sterylizatorni i na bloku operacyjnym, na wszystkich etapach procesu dekontaminacji.
Czy Szpital dokonuje elementów procesu dekontaminacji także w innych pomieszczeniach szpitala, 
różnych niż Centralna Sterylizatornia i blok? Jeżeli tak to w jakich pomieszczeniach jakie procesy cyklu 
dekontaminacji powinny się tam odbywać?
Zwracamy uwagę że, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi całość procesu obróbki 
narzędzi musi odbywać się w centralnej Sterylizatorni.
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni
 
Pytanie nr 128 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni) Ad 5.9 pkt 2
System obsługuje rejestrację obiegu materiału sterylnego obejmującą:  centralną sterylizatornię;  blok 
operacyjny,  oddziały szpitala; zapewniającą ewidencjonowanie zgłaszanego i wydawanego materiału.
Czy w związku z planowaną przebudową Szpitala, Centralna Sterylizatornia będzie przebudowana lub 
przenoszona co należy uwzględnić w wycenie?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 129 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni) Ad 5.9 pkt 4
Gwarancja pełnej informacji o obiegu materiału sterylnego w formie elektronicznej w powiązaniu z 
dokumentacją medyczną szpitala.
Czy zamawiający potrafi oszacować ilość obiegów w ciągu miesiąca w celu zaplanowania wielkości bazy 
danych?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 130 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni) Ad 5.9 pkt 5
System zapewni pełną archiwizację wszystkich danych z poszczególnych modułów i etapów 
dekontaminacji, udokumentowanie pracy systemu w formie elektronicznej i papierowej (możliwość 
drukowania raportów, statystyk, zestawień). Zakres dokumentacji określa użytkownik. 
Czy zamawiający wymaga by system był gotowy do łatwego przestawienia na wykorzystywanie 
znaczników RFID i QR?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 131 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni) Ad 5.9 pkt 6
Informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status), dostępna na 
wszystkich stanowiskach. 
Czy zamawiający wymaga dostępu do tych informacji także z tabletu medycznego opisanego w OPZ?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni



Pytanie nr 132 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni)Ad 5.9 pkt 7
Przekazywanie informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu 
narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu 
danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w 
trakcie pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami. 
Czy Szpital wymaga dostarczenia narzędzia do przeprowadzenia inwentaryzacji instrumentów i zestawów 
równocześnie na kilku stanowiskach także przez stronę WWW?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 133 dotyczy  Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni) Ad 5.9 pkt 9
System umożliwia współpracę z urządzeniami technologicznymi centralnej sterylizatorni – rejestrację 
parametrów pracy posiadanych przez Zamawiającego 2 sterylizatorów firmy SMS. 
Czy Szpital planuje zakup kolejnych maszyn (sterylizatorów lub myjni) i czy podłączenie do tych maszyn 
powinno zostać uwzględnione i zagwarantowane w wycenie?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 134 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni) Ad 5.9 pkt 10
Wymagane bezpośrednie podłączenie ze sterownikami urządzeń, bądź poprzez dedykowane 
oprogramowanie interfejsowe. 
Czy zamawiający dopuszcza podłączenie istniejących maszyn STS przez np. port drukarki?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 135 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni)  Ad 5.9 pkt 12
Dynamiczne tworzenie statystyk dla wskazanych przez zamawiającego kryteriów
O jakie kryteria chodzi i czy Zamawiający ma na myśli także raporty.
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 136 dotyczy Parametry Techniczne: Ad. Załącznik Nr 1 do SIWZ (OPZ str. 220 Zestaw 
do obsługi centralnej sterylizatorni)
Czy każde ze stanowisk komputerowych obsługujących Program Centralnej Sterylizatorni powinno 
posiadać licencje i funkcje administracyjne? 
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 137 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 3 str 10 
Istotnym  elementem  na  etapie  realizacji  jest  pełna  integracja  wdrażanego  systemu  z  elementami
infrastruktury już istniejącej i użytkowanej. Projekt nie obejmuje jakichkolwiek działań w obszarze „back-
office”.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez obszar „back-office”?
Odp.: Pod pojęciem „back-office” Zamawiający rozumie rozwiązania informatyczne wspomagające
jedynie  procesy  pomocnicze  w  szpitalu  bez  powiązania z  podstawową  działalnością,  która jest
ukierunkowana na pacjenta. 

Pytanie nr 138 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ §9 Gwarancja i serwis gwarancyjny pkt. 10
W  ramach  gwarancji  Zamawiający  zobowiązany  jest  zgłaszać  wykryte  awarie,  wady  lub  błędy
oprogramowania a Wykonawca usuwać zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania wad lub błędów.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez błąd oprogramowania, bowiem definicje w umowę
podają dwie kategorie: awaria i usterka.
Odp.: Zamawiający zmienił postanowienia ujednolicając definicje



Pytanie nr 139 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 5.13 Zakres i zasady migracji danych
1.Wykonanie  migracji danych leży po stronie  Wykonawcy.  Zamawiający  udostępni Wykonawcy  hasła
administratora systemu i bazy danych obecnie używanego systemu w części medycznej i administracyjnej.
2.Wykonawca wyeksportuje dane przewidziane do migracji i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
3.Zamawiający dokonuje przeglądu danych, nanosi konieczne korekty i dokonuje akceptacji danych.
4.Wykonawca importuje zatwierdzone przez Zamawiającego dane do wdrażanego systemu.
Prosimy o wyjaśnienie:
a) czy możliwie jest dostarczenie danych do migracji z aktualnie używanych systemów w formacie CSV? 
b) czy dokumentacja techniczna  opisująca  struktury danych w aktualnie użytkowanych systemach jest
dostępna?
c) czy Zamawiający posiada wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania
danych do migracji?
Odp.:  Zamawiający udostępni zakres  danych do przeniesienia w jednym z poniższych formatów:
xls, txt, xml, csv,.

Pytanie nr 140 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ §8 Szkolenia
2.Wykonawca zapewni realizację szkoleń użytkowników w wymiarze 85 dni dla części medycznej, 33 dni
dla części administracyjnej oraz 10 dni dla administratorów Systemu ZSI.
3.Szkolenia będą prowadzone w grupach maksymalnie do 10 użytkowników oraz do 4 administratorów.
4.Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  salę  szkoleniową.  Po  stronie  Zamawiającego  leży  obowiązek
udostępnienia liczby stanowisk odpowiedniej do liczby szkolonego personelu.
Prosimy o wyjaśnienie:
a)ile godzin szkoleniowych oznacza 1 dzień szkoleniowy?
b)czy godziny szkoleniowe to godziny dydaktyczne (45 minut) czy zegarowe (60 minut)?
c)czy Zamawiający zapewni stacje robocze na potrzeby szkoleń?, a jeśli tak, to ile stacji roboczych?
Odp.: Zamawiający wyjaśnia:

a) Jeden dzień szkoleniowy oznacza 6 godzin szkoleniowych

b) Godziny szkoleniowe to godziny zegarowe (60 minut) 

c) Zamawiający zapewni 10 stacji roboczych. Jednocześnie Zamawiający dopuści aby jako sta-
cje robocze były wykorzystane zestawy komputerowe będące przedmiotem zamówienia.  

Pytanie nr 141 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 5.7.1 Finanse - księgowość
Możliwość ręcznego odkodowania segmentów kont analitycznych
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez odkodowanie segmentów kont.
Odp.:  Chodzi o okodowanie segmentu poprzez wprowadzenie ręczne alfanumerycznej wartości dla
danego poziomu analityki.

Pytanie nr 142 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 5.7.3 Rejestr zakupu (pobrań)
Możliwość śledzenia historii wypożyczeń faktur zakupowych w ramach jednostki
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wypożyczeń faktur zakupowych.
Odp.:  Odp.:  Chodzi  o  możliwość  przekazania  faktury  zakupowej  np.  z  archiwum  lub  jej
przekazanie do weryfikacji do osoby, która odpowiada za pozycje zakupione w ramach faktury z
możliwością  oznaczenia  kto  i  kiedy  przekazał  fakturę  określonej  osobie/działowi.  Proces
wypożyczenia  faktury powinien  być  potwierdzony  pinem  przez  osobę/jednostkę  przekazującą  i
osobę/jednostkę wypożyczającą.

Pytanie nr 143 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 5.7.19 Ewidencja czasu pracy (Grafik)
Współpraca z RCP (eksport i import danych z RCP)
Prosimy o wyjaśnienie  z  jakimi urządzeniami oraz  udostępnienie  specyfikacji wymiany danych jakie
Zamawiający oczekuje przy współpracy z RCP.
Odp.: Procedura wymiany danych:
Procedura wymiany danych w systemie realizowana jest za pomocą aplikacji, która:



 Przygotowuje pliki XML z danymi eksportowanymi do systemu RCP na podstawie danych
przygotowanych do wysłania do systemu RCP. Pliki te są umieszczane w katalogu zdefinio-
wanym przez użytkownika systemu. Plik z danymi jest przygotowywany po pojawieniu się w
systemie danych do wysłania do systemu RCP.

 Pobiera dane dotyczące rejestracji wejść / wyjść odnotowanych w systemie RCP. Pliki XML
pobiera są z katalogu zdefiniowanego przez użytkownika systemu. Procedura sprawdzania
czy w katalogu znajdują się pliki do pobrania realizowana jest w zdefiniowanym przez użyt-
kownika odstępie czasu. Plik jest usuwany z katalogu po poprawnym pobraniu danych z tego
pliku. W przypadku wystąpienia błędu dane z pliku nie są pobierane i nie jest on usuwany.

Aplikacja  służąca  do  wymiany  danych  ma  możliwość  zapisu  w  logu  błędów  i  ostrzeżeń
występujących w operacjach eksportu i importu danych.
Struktura plików XML

Plik służący do eksportu danych

Plik  XML służący  do eksportu  danych  zawiera tylko jedną sekcję:  rcpexportinfomed.  W pliku
przekazywane  są dane  dotyczące  pracowników.  Dane  jednego  pracownika  przekazywane  są  w
rekordzie pracownik. Składa się on z następujących atrybutów i elementów:

Nazwa Typ Wymaga
ne Opis

identyfikator-
pracownika

integer Tak Identyfikator
pracownika  w  systemie
Kadry - Płace

nazwisko String Tak Nazwisko pracownika
pesel String Nie Numer  PESEL

pracownika
data-urodzenia Date Tak Data  urodzenia

pracownika
data-poczatku-obow Date Tak Data  początku

obowiązywania danych w
systemie Kadry - Płace

data-konca-obow Date Nie Data  końca
obowiązywania danych w
systemie Kadry – Płace

imie1 String Nie Pierwsze  imie
pracownika

imie2 String Nie Drugie imie pracownika
data-zatrudnienia Date Nie Data  zatrudnienia

pracownika
data-zwolnienia Date Nie Data  zwolnienia

pracownika
numer-rcp String Nie Identyfikator

pracownika  w  systemie
RCP

operacja Short Tak Rodzaj operacji:
1 – nadanie  numeru  dla



RCP
2 – odebranie numeru w
RCP
3 – lista z numerami

Przykład:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rcpexportinfomed xmlns="http://xml.netbeans.org/schema/RCPExportInfomed">
    <pracownik data-urodzenia="1977-01-23" pesel="77012388882"  nazwisko="Kwiecińska"  data-
poczatku-obow="1999-05-01" identyfikator-pracownika="17">
        <imie1>Jolanta</imie1>
        <data-zatrudnienia>1999-05-01</data-zatrudnienia>
        <numer-rcp>12B34</numer-rcp>
        <operacja>1</operacja>
    </pracownik>
</rcpexportinfomed>

Plik służący do importu danych

Plik  XML służący do eksportu  danych  zawiera tylko jedną sekcję:  rcpimportnfomed.  W pliku
przekazywane są dane dotyczące zdarzeń rejestrowanych w systemie RCP. Dane jednego zdarzenia
przekazywane są w rekordzie zdarzenie. Składa się on z następujących atrybutów i elementów:

Nazwa Typ Wymaga
ne Opis

numer-rcp-
pracownika

String Tak Identyfikator
pracownika  w  systemie
RCP

data-rejestracji Date Nie Data  zdarzenia  w
systemie RCP

czas-rejestracji Time Nie Czas  zdarzenia  w
systemie RCP

typ-rejestracji unsignedIn
t

Tak Typ  rejestracji  w
systemie RCP określający
rodzaj zdarzenia

ident-tech-rejestracji unsignedIn
t

Nie Techniczny  identyfikator
rejestracji  w  systemie
RCP

Przykład:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rcpimportinfomed  xmlns="http://xml.netbeans.org/schema/RCPImportInfomed">
        <zdarzenie numer-rcp-pracownika="RCP_1">
                <ident-tech-rejestracji>1234</ident-tech-rejestracji>
                <data-rejestracji>2018-02-01</data-rejestracji>
                <czas-rejestracji>12:01:25</czas-rejestracji>
                <typ-rejestracji>-345</typ-rejestracji>
            </zdarzenie>



</rcpimportinfomed>

Pytanie nr 144 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 5 Szczegółowy opis parametrów minimalnych
dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do połączenia swojego systemu z wszystkimi systemami funkcjonującymi u
Zamawiającego, wymienionymi w tabeli takich systemów.
Czy  Zamawiający  oczekuje  zatem  integracji  nowego  systemu  ERP  z  wszystkimi  systemami
wymienionymi w tabeli? Jakich integracji oczekuje Zamawiający ponad to co przedstawiono w punkcie
„5.8. Przepływ danych między modułami” w pliku OPZ?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 145 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 5 Szczegółowy opis parametrów minimalnych 
dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia
1.Warunki organizacyjne przeprowadzenia integracji:
a)Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanych systemów
informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów tych systemów.
b)Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów wymiany danych do integracji z wymienionymi w
SIWZ  systemami  oraz  określenie  wykonawcy  lub  wykonawców  tych  integracji  jest  obowiązkiem
Wykonawcy.
c)Ustalenie  kosztów  integracji  z  systemami  posiadanymi  przez  Zamawiającego  jest  obowiązkiem
Wykonawcy.
d)Koszty  integracji  są  częścią  ceny,  składanej  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  zobowiązany  jest
uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji uwzględniający również, o ile będzie to konieczne,
wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany danych posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do
integracji licencji.
Wskazane  powyżej  warunki  nie  definiują  zakresu  integracji.  Opis  przedmiotu  zamówienia  stanowi
kluczowy element przygotowywanej przez Zamawiającego dokumentacji i nie może być on ogólny oraz
niedookreślony ani przenosić tej odpowiedzialności na Wykonawcę. Prosimy o przestawienie specyfikacji
wymiany danych dla wszystkich systemów podlegających integracji.
Odp.: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ

Pytanie nr 146 dotyczy OPZ_30.05.2018.pdf, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, Udogodnienia interfejsu użytkownika, 16
Wymaganie: Ręczne i automatyczne, na podstawie częstotliwości użycia, wyróżnienie w słownika pozycji
najczęściej używanych
Czy Zamawiający dopuści ręczne tworzenie słownika?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 147 dotyczy OPZ_30.05.2018.pdf, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, 5.6.1.Ruch chorych (Izba przyjęć), 33
Po zatwierdzeniu skierowania pacjenta do oddziału system drukuje opaskę z kodem 
kreskowym identyfikującym pacjenta
Czy Zamawiający dopuści drukowanie opaski z poziomu Oddziału docelowego?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 148 dotyczy OPZ_30.05.2018.pdf, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, 5.6.1.Ruch chorych (Izba przyjęć), 37
Podczas kierowania pacjenta na oddział, system podpowiada planowaną liczbą dni pobytu
Na jakiej podstawie Zamawiający chce podpowiadać planowaną liczbę dni pobytu?
Odp.: Zamawiający zmienia treść wymagania w następujący sposób: ‘Podczas kierowania pacjenta
na oddział system umożliwia określenie planowanej liczby dni pobytu.’

Pytanie nr 149 dotyczy OPZ_30.05.2018.pdf, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, 5.6.1.Ruch chorych (Izba przyjęć), 40



Księgi Izby Przyjęć,
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia nie ma wzmianki o  Księdze Izby przyjęć na której obowiązującą
księgą jest Księga porad i odmów ambulatoryjnych. 
Czy  Zamawiający  ma  na  myśli  Księgę  porad  i  odmów ambulatoryjnych  wyszczególnioną  w  innym
punkcie?
Odp.:  Zamawiający rozumie przez  Księgę  Izby Przyjęć  listę pacjentów obsługiwanych  na Izbie,
niezależnie od prowadzonej Księgi porad i odmów, która zawiera pozycje zakończone odmową.

Pytanie nr 150 dotyczy OPZ_30.05.2018.pdf, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, 5.6.2. Ruch chorych (Oddział)
Możliwość definiowania własnych wykazów
Czy Zamawiający ma na myśli możliwość tworzenia raportów?
Odp.: Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o dane dostępne w bazie

Pytanie nr 151 dotyczy OPZ_30.05.2018.pdf, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, 5.6.2. Ruch chorych (Oddział), 43
Umiejscowieniu realizacji procedury medycznej
Co Zamawiający rozumie pod umiejscowieniem realizacji procedury medycznej? Czy chodzi fizyczne
miejsce wykonania procedury?
Odp.:  Przez  umiejscowienie  należy  rozumieć  lokalizację  wykonania  procedury  w  kontekście
pacjenta  np.  stronę  ciała.  Wymaganie  nie  dotyczy miejsca wykonania procedury w rozumieniu
konkretnego JOS.  

Pytanie nr 152 dotyczy OPZ_30.05.2018.pdf, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, 5.6.2. Ruch chorych (Oddział), 130
Księga Badań
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  w sprawie dokumentacji medycznej nie ma wzmianki o  Księdze
Badań. Prosimy o wykreślenie tego punktu i pozostałych zawierających Księgę Badań.
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagania.
Pytanie nr 153 dotyczy: OPZ_30.05.2018.pdf, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, 5.6.4. Zlecenia, 3
System  musi  umożliwiać  zlecanie  podań  leków o  określonych  porach  oraz  co  określony  czas,   od
pierwszego podania co X godzin i Y minut
Czy Zamawiający dopuści zlecenia co X godzin z pominięciem minut?
Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zlecenia podań leków niejednokrotnie wymagają
precyzyjnego zdefiniowania czasu podania leku.

Pytanie nr 154 dotyczy: OPZ_30.05.2018.pdf, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, 5.6.14. Rejestracja, 50
Tworzenie wpisu tymczasowej rezerwacji w terminarzu podczas planowania terminu.
Czy pod tworzeniem wpisu tymczasowego Zamawiający rozumie niemożność rezerwacji wizyty w tym
samym czasie przez dwie osoby? 
Odp.: Tak

Pytanie nr 155 dotyczy OPZ_30.05.2018.pdf, 5.2. Wymagania ogólne obligatoryjne – część 
medyczna, 5.12.Wymagania dodatkowe, 9
System  musi  umożliwić,  podczas  przenoszenia  pacjenta  na  inny  oddział,  przepięcie  zleceń  i  kart
pomocniczych pacjenta do dokumentacji nowego oddziału
Czy Zamawiający ma na myśli możliwość przeglądania dokumentacji Pacjenta z poprzedniego oddziału z
poziomu bieżącego pobytu? 
Odp.: Tak
 



Pytanie nr 156 dotyczy OPZ pkt. 5.1 „System EDM – stworzenie i zakup oprogramowania” 
podpunkcie 1.c) Zamawiający oczekuje integracji oferowanego oprogramowania z systemem LIS i 
RIS/PACS. 
Na jakim  poziomie  ma  zostać  zintegrowany  Moduł  Elektronicznej  Dokumentacji  Medycznej  i  jakie
funkcje z punktu widzenia integracji z systemami LIS i RIS/PACS ma oferować?
Odp.:  Moduł  Elektronicznej  Dokumentacji  Medycznej  powinien  udostępniać  interfejs  API
umożliwiający rejestrację dokumentów przez systemy zewnętrzne oraz wyszukiwanie dokumentów
już  zarejestrowanych.  Ponadto  powinna  istnieć  możliwość  zdefiniowania  reguł  dostępu  do
dokumentacji zgromadzonej w repozytorium dla zintegrowanych systemów.

Pytanie nr 157 dotyczy OPZ pkt. 5.6.20.14. „Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej”
Zamawiający oczekuje możliwości znakowania czasem dokumentu. Znakowanie czasem powinno 
wykonywać się podczas tworzenia dokumentu w systemie HIS. Moduł EDM ma działać jako 
repozytorium, które przechowuje dokumenty z innych systemów.
Prosimy o zmianę zapisu.
Odp.: Wymaganie brzmi „Możliwość znakowania czasem dokumentu”. Oznacza to, że w module 
Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej powinna istnieć funkcjonalność 
umożliwiająca oznakowanie czasem dokumentu. Chodzi między innymi o dokumenty 
zaimportowane bezpośrednio do repozytorium (źródłem takiego dokumentu nie musi być lokalny 
system IT).

Pytanie nr 158 dotyczy OPZ pkt. 5.6.20.15. „Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej”
Zamawiający oczekuje możliwości wykonania kontrasygnaty. 
Jakie jest praktyczne zastosowanie kontrasygnaty w przypadku elektronicznej dokumentacji medycznej? 
Odp.:  Przykładem  sytuacji  uzasadniającej  użycie  kontrasygnaty  jest  przypadek  wpisu  w
dokumentacji  medycznej  dokonanego  przez  studenta  medycyny.  Każdy  taki  wpis  wymaga
kontrasygnaty lekarza prowadzącego.

Pytanie nr 159 dotyczy OPZ pkt. 5.6.20.15. „Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej”
Zamawiający oczekuje możliwości wyszukiwania materializacji dokumentu. 
Co Zamawiający rozumie pod tym stwierdzeniem? Prosimy o wyjaśnienie wymagania.
Odp.:  Wymaganie  mówi  o  możliwości  wyszukiwania  instancji  dokumentów  składowanych  w
repozytorium.

Pytanie nr 160 dotyczy OPZ pkt. 5.6.20.31. „Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej”
Zamawiający oczekuje możliwości zarzadzania parametrami konfiguracyjnymi? 
Jakie parametry konfiguracyjne Zamawiający ma na myśli? Prosimy o wyjaśnienie wymagania.
Odp.: Wymaganie mówi o konieczności dostarczenia funkcjonalności umożliwiającej konfigurację
Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej z poziomu aplikacji. Ponadto dostęp do tej
funkcjonalności powinien być chroniony poprzez kontrole stosownych uprawnień użytkownika.

Pytanie nr 161 dotyczy OPZ pkt. 5.6.20.33. „Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej”
Zamawiający oczekuje możliwości dodawania nowych typów dokumentów. 
Czy Zamawiającemu wystarczy możliwość  dodawania  nowych typów dokumentacji  medycznej  przez
Wykonawcę? Prosimy o wyjaśnienie wymagania.
Odp.:  Rozwiązanie powinno być elastyczne tak,  aby zamawiający miał możliwość samodzielnego
dodawania nowych typów dokumentów bez konieczności angażowania Wykonawcy.

Pytanie nr 162 dotyczy OPZ pkt. 5.6.20.34. „Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej”
Zamawiający oczekuje indeksowania dokumentów, których postać elektroniczna nie jest przechowywana 
w systemie HIS. Jak sama nazwa wskazuje EDM jest repozytorium elektronicznej dokumentacji 
medycznej, więc w jaki sposób Zamawiający chciałby zrealizować tę usługę? Prosimy o wyjaśnienie 
wymagania.



Odp.: Wymaganie  mówi o tym,  że  repozytorium  dokumentacji  medycznej powinno indeksować
dokumenty  pochodzące  z  różnych  źródeł  (HIS,  LIS,  RIS  itd.).  Powinna  też  istnieć  możliwość
wyszukiwania dokumentów  zgromadzonych  w repozytorium  na podstawie  danych  indeksowych
takich jak np. Pacjent, JOS tworzący dokument, Autor dokumentu, typ dokumentu itd..

Pytanie nr 163 dotyczy OPZ pkt. 5.6.20.34.- 5.6.20.38 „Repozytorium elektronicznej dokumentacji 
medycznej” Zamawiający oczekuje indeksowania dokumentów.
Czy Zamawiającemu wystarczy wykorzystanie w systemie  wszelkich mechanizmów pozwalających na
filtrowanie dokumentów za pomocą kwerend wymienionych w wymaganiach?
Odp.: Wymaganie mówi o indeksowaniu dokumentów. Dostarczony system indeksowania powinien
umożliwić  późniejsze  wyszukiwanie  dokumentacji  zgromadzonej  w  repozytorium  na  podstawie
podstawowych kryteriów takich jak np. Pacjent, JOS tworzący dokument, Autor dokumentu, typ
dokumentu itd

Pytanie nr 164 dotyczy OPZ pkt. 5.6.20.39. „Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej”
Zamawiający oczekuje możliwości udostępniania dokumentacji medycznej określonym podmiotom. 
W  jaki  sposób  miałoby  przebiegać  udostępnianie  dokumentacji?  Czy  Zamawiającemu  wystarczy
możliwość udostępniania dokumentacji drogą mailową? Sposób taki jest w tym momencie jest logowany
w systemie wraz z  zapisem osoby udostepniającej  dokumentację,  dokumentów udostępnionych i celu
udostępnienia. Czy Zamawiający uzna za wystarczający eksport dokumentów wraz z możliwością podpisu
elektronicznego  takiego  dokumentu   i  logowania  w  systemie  wraz  z  zapisem  osoby udostepniającej
dokumentację, dokumentów udostępnionych i celu udostępnienia?
Odp.: Minimalnym wymaganym zakresem danych udostępnienia dokumentacji jest: 

 osoba udostępniająca dokument
 osoba/instytucja, której dokument jest udostępniany
 cel udostępnienia 
 lista dokumentów udostępnionych
 data udostępnienia dokumentacji
 postać udostępnianych dokumentów (elektroniczny, wydruk)

Pytanie nr 165 dotyczy OPZ pkt. 5.6.20.12-5.6.20.13 oraz 5.6.20.47-5.6.20.63. „Repozytorium 
elektronicznej dokumentacji medycznej”
Zamawiający przedstawia szczegółowe wymagania dotyczące podpisu elektronicznego. 
Czy Zamawiającemu uzna za wystarczającą możliwość sprawdzania i weryfikacji podpisu oraz możliwość
podpisu elektronicznego podczas eksportowania pojedynczego dokumentu lub paczki dokumentów? W
przeciwnym razie  podpisywanie  dokumentów jest funkcjonalnością należącą do systemu HIS.  Moduł
Elektronicznej  Dokumentacji  Medycznej  ma  działać  jako  repozytorium  dokumentów  uzyskanych  z
systemów tworzących dokumenty. Prosimy o wyjaśnienie funkcjonalności lub jej korektę.
Odp.: Zamawiający  zakłada  możliwość  rejestracji  dokumentacji  utworzonej  poza  placówką
bezpośrednio w repozytorium EDM. Jeśli jest to cyfrowe odwzorowanie dokumentacji papierowej to
powinna istnieć możliwość złożenia podpisu pod takim dokumentem jako potwierdzenia zgodności z
papierowym oryginałem oraz w celu zapewnienia integralności i niezaprzeczalności dokumentu.

Pytanie nr 166 dotyczy OPZ pkt. 5.11. Szkolenia personelu
Prosimy o podanie  liczby personelu do przeszkolenia  z  podziałem  na  role  (np.  lekarze,  pielęgniarki,
sekretarki medyczne, administratorzy).
Odp.:
Stan na 30.06.2018 roku. 
L. p. Grupa zawodowa  Ilość osób
Personel medyczny ( cześć tzn. „biała”)
1. Lekarze medycyny 127



2. Farmaceuci (apteka) 4
3. Analitycy i technicy medyczni 

(laboratorium)
23

4 Pielęgniarki, położne, ratownicy 
medyczni  

283

5. Technicy medyczni (rtg, poradnie, 
oddziały)

42

6. Sekretarki i rejestratorski medyczne 26
Personel administracyjny ( cześć tzn. „szara”)
1. Pracownicy administracyjni 

(księgowość, kadry, płace, 
rozliczenia medyczne, zamówienia 
publiczne i magazyny, samodzielne 
stanowiska)

35

2. Naczelne kierownictwo 3
3. Administratorzy 3
                                                                   Razem: 546 osób
Uwaga: 
Podane w tabeli dane mogą ulec niewielkim fluktuacją.

Pytanie nr 167 dotyczy OPZ pkt. 5.11. Szkolenia personelu
Prosimy o wyjaśnienie  czy  Zamawiający  zapewni  na  potrzeby  szkoleń  użytkowników dostarczanego
systemu, w zakresie poszczególnych modułów, w tym w szczególności w zakresie HIS i ERP:
a)sale szkoleniowe?
b)stacje robocze dla uczestników szkoleń?
c)pozostałą infrastrukturę [rzutnik, sieć, itp.]?
Odp.: Wymaganie opisane w pkt 5.11 dotyczy szkoleń e-Learnig. Szkolenia mogą być uruchomione
na dotychczasowych stacjach roboczych użytkowników lub na komputerach będących przedmiotem
postępowania. 

Pytanie  nr  168 dotyczy Załącznika nr  1  do SIWZ – OPZ -  Pkt.  5.6.27  - Integracja  z  system
RIS/PACS Zamawiającego
W związku z faktem, że zakres integracji opisanej w pkt. 5.6.27 jest integracją jednostronną, która nie
wspiera między innymi raportowania kolejek oczekujących do NFZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie dwustronnej integracji HL7, zgodnie z poniższym zakresem?

Integracja z wykorzystaniem standardu HL7

Segmenty wspólne dla komunikatów wysyłanych przez HIS i RIS

Segment MSH - nagłówek komunikatu obejmujący:

- Kod systemu nadawcy

- Kod systemu adresata

- data i czas utworzenia komunikatu

- typ komunikatu



- unikatowy identyfikator komunikatu

- tryb interpretacji komunikatu

- wersja standardu HL7

- potwierdzenia: transportowe  i aplikacyjne

- stosowany system kodowania znaków

- język komunikacji

Dane przesyłane z systemu HIS

Segment PID - dane demograficzne pacjenta obejmujące:

- PESEL

- Imiona i nazwisko pacjenta, nazwisko rodowe

- identyfikator pacjenta

- data urodzenia

- płeć

- adres

Segment PV1 - informacje o wizycie lub pobycie pacjenta, obejmujący:

- rodzaj pobytu: pobyt na IP, wizyta ambulatoryjna, hospitalizacja

- jednostka organizacyjna

- rodzaj świadczenia

- identyfikator pobytu, np. nr księgi

Segment IN1 - informacje o ubezpieczeniu pacjenta obejmujące:

- identyfikator płatnika

- rodzaj skierowania

Segment ORM^O01 - dane zlecenia obejmujące:

- nr zlecenia

- planowana data wykonania, pilność

- datę i czas zlecenia



- dane osoby zlecającej

- identyfikator zlecanego badania

- rozpoznanie ze zlecenia

- komentarz do zlecenia

- dane badania (kod i nazwa badania)

Anulowanie zlecenia

Modyfikacja zlecenia

Dane przesyłane z systemu RIS

Segment ORU^R01 - wynik obejmujący:

- status wyniku

- dane zlecenia

- kod wykonanego badania

- datę wykonania

- dane personelu wykonującego: lekarz wykonujący, lekarz opisujący, lekarz 
konsultujący, technik, osoba autoryzująca

- wartość wyniku

Odnośnik (załączniki)do wyników badań

Miniatury obrazów

Wyniki badań dozleconych (dodatkowych)

- dane personalne pacjentów (nazwisko, imię, PESEL, miejsce 
zamieszkania)
- dane zlecenia (numer zlecenia, techniczny identyfikator zlecenia, jednostka
zlecająca, lekarz zlecający)
- dane badania (kod i nazwa badania)

Przekazywanie zleceń drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz 
danymi osobowymi pacjenta
Przesyłanie do systemu HIS informacji o terminie umówienia badania.

Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego 
elektronicznie.

Możliwość anulowania/odrzucenie zlecenia wysłanego z systemu HIS po 
stronie RIS.



Śledzenie statusu realizacji zlecenie po stronie HIS.

Możliwość przesyłania linków do wyników badań w systemie RIS  (dostęp 
on-line do wyników wykonanych w systemie RIS)

Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po 
odesłaniu wyników badania z systemu RIS.

Automatyczne rozsyłanie komunikatów o zmianie danych osobowych 
pacjenta w systemie HIS
Dostęp z systemu RIS do rejestru pacjentów w systemie HIS z celu 
umówienie na badanie.

Możliwość dopisanie pacjenta po stronie HIS podczas rejestracji pacjenta w 
systemie RIS

Wgląd z systemu RIS do słowników systemów HIS jednostek zlecających, 
lekarzy kierujących systemu możliwością wprowadzenie, modyfikacji pozycji 
słownika.
Możliwość zapisu informacji w systemie HIS o umówionym/wykonanym 
badaniu w systemie RIS

Automatyczny zapis zleceń zewnętrznych wprowadzony w systemie RIS do 
systemu HIS z możliwością ich późniejszego rozliczenie z NFZ.

Ponadto system RIS ma możliwość przeglądania dodatkowych danych 
personalnych i pobytu ewidencjonowanych w systemie HIS (w zakresie 
regulowanym uprawnieniami dostępu do danych).

Z poziomu RIS dopisanie pacjenta do kolejki oczekujących obsługiwanej w 
systemie HIS

Z poziomu RIS usuwanie pacjenta z kolejki oczekujących obsługiwanej w 
systemie HIS

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 169 dotyczy sprzętu do Centralnej Sterylizatorni punkt 3
Zamawiający wymaga:
Skaner bezprzewodowy kodów kreskowych 1 linia skanująca; rozdzielczość min. 5 mil (0,127 mm); 
odczytywane kody 1D: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; Sygnalizacja: dźwiękowa i 
optyczna; tryb odczytu – wyzwalanie ręczne i automatyczne z możliwością wyłączenia; interfejs RS232 
(ze stacji bazowej), dopuszczalny USB; zasięg min. 15 m; tryb automatycznego ładowania po 
zadokowaniu w stacji bazowej. - przystosowany do sterowania z zewnątrz w celu sygnalizacji 
(przynajmniej dźwiękowej) próby wykonania niedozwolonej czynności. - dostarczony w komplecie z 
podstawką umożliwiającą postawienie na blacie roboczym lub montaż naścienny. - dostarczony w 
komplecie z wymaganym okablowaniem i jeśli to niezbędne z zasilaczem i konwerterem USB/RS-232.

Czy w przypadku oferowania oprogramowania do obsługi sterylizatorni  w którym sterowanie z zewnątrz 
skanera nie jest potrzebne ponieważ funkcjonalność  jest zawarta w samym oprogramowaniu (sygnały są 



przedstawiane w postaci zapowiedzi słownych w programie) czy Zamawiający może zrezygnować z 
zapisu
nr 1)„przystosowany do sterowania z zewnątrz w celu sygnalizacji (przynajmniej dźwiękowej) próby 
wykonania niedozwolonej czynności”  

lub rozszerzyć go i przyjąć rozwiązanie równoważne  

nr 2)„ przystosowany do sterowania z zewnątrz w celu sygnalizacji (przynajmniej dźwiękowej) próby 
wykonania niedozwolonej czynności lub sygnalizacja niedozwolonej czynności sygnalizowana 
bezpośrednio w oferowanym oprogramowaniu do obsługi Sterylizatorni”.
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 170 dotyczy sprzęt do Centralnej Sterylizatorni punkt 5
Zamawiający wymaga:
Drukarka laserowa A4Maksymalny obsługiwany format papieru: A4, maksymalna szybkość druku min. 33
str./min., rozdzielczość wydruku min. 1200 x 1200 dpi, normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) 
min. 50 000 str., druk laserowy mono, czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości max. 10 sek., 
Języki drukowania: PCL 5c, PCL 6, Postscript level 3, drukowanie bezpośrednie PDF (min. v 1.7), min. 2 
podajniki papieru, maksymalna pojemność podajników 800 szt., możliwość drukowania na papierze 
zwykłym, kopertach, 1 druk etykiet, na folii i kartonach, automatyczny druk dwustronny (dupleks), 
zainstalowana pamięć RAM min. 256 MB, interfejsy komunikacyjne: min. 1 port HiSpeed USB 2.0, min. 
1 port RJ-45 (10/100/1000Base-TX), min. 1 port USB do druku bezpośredniego, toner i bęben 
światłoczuły zintegrowany w jednej wymiennej kasecie
Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę bez możliwości nadruku na kartonach?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 171 dotyczy sprzęt do Centralnej Sterylizatorni punkt 5
Zamawiający wymaga:
Drukarka laserowa A4Maksymalny obsługiwany format papieru: A4, maksymalna szybkość druku min. 33
str./min., rozdzielczość wydruku min. 1200 x 1200 dpi, normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) 
min. 50 000 str., druk laserowy mono, czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości max. 10 sek., 
Języki drukowania: PCL 5c, PCL 6, Postscript level 3, drukowanie bezpośrednie PDF (min. v 1.7), min. 2 
podajniki papieru, maksymalna pojemność podajników 800 szt., możliwość drukowania na papierze 
zwykłym, kopertach, 1 druk etykiet, na folii i kartonach, automatyczny druk dwustronny (dupleks), 
zainstalowana pamięć RAM min. 256 MB, interfejsy komunikacyjne: min. 1 port HiSpeed USB 2.0, min. 
1 port RJ-45 (10/100/1000Base-TX), min. 1 port USB do druku bezpośredniego, toner i bęben 
światłoczuły zintegrowany w jednej wymiennej kasecie
Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę w której z racji oszczędności kosztów toner i bęben nie będzie 
zintegrowany w jednej wymiennej kasecie?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Pytanie nr 172 dotyczy Moduł Centralna Sterylizatornia 5, 9 punkt 9 i 10
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów Modułu Centralna Sterylizatornia 
z:
9. System umożliwia współpracę z urządzeniami technologicznymi centralnej sterylizatorni – rejestrację 
parametrów pracy posiadanych przez Zamawiającego 2 sterylizatorów firmy SMS. 
10. Wymagane bezpośrednie podłączenie ze sterownikami urządzeń, bądź poprzez dedykowane 
oprogramowanie interfejsowe.

na : 



9. System umożliwia współpracę z urządzeniami technologicznymi centralnej sterylizatorni – rejestrację 
parametrów pracy posiadanych przez Zamawiającego 2 sterylizatorów firmy SMS. 
10. Wymagane bezpośrednie podłączenie ze sterownikami urządzeń, bądź poprzez dedykowane 
oprogramowanie interfejsowe lub poprzez złącze drukarkowe ( z uwzględnieniem separacji galwanicznej)
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących Centralnej sterylizatorni

Działając na podstawie art. 38  i nast.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm), Zamawiający przesuwa termin składania ofert z 
dnia 16.07.2018 r.  godz. 11.00 na dzień 30.07.2018 r. godz. 11.00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 
16.07.2018 r. godz. 12.00 na dzień 30.07.2018 r. godz. 12.00.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i 
wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach wraz z dostawą 
i uruchomieniem infrastruktury informatycznej” realizowanego w ramach projektu "Elektroniczna 
platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach”

                                                                                                                         Zatwierdzam
 


