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Do  
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ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa  

  
Odwołujący:  
Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie                  
ul. Olchowa 14, 35322 Rzeszów   
KRS: 0000033391., NIP: 522-000-37-82 REGON: 010334578  
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Zamawiający:  
Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.  

ul. Marii Skłodowskiej- Curie 23,   
46-200 Kluczbork   
NIP: 751-16-55-556, REGON: 532421008 Adres poczty elektronicznej:  

sekretariat@pczszpitalkluczbork.pl  

Adres strony Zamawiającego: https://pczszpitalkluczbork.pl/  

Telefon : 77 417 35 00  
  

Dotyczy: Odwołania wniesionego w postępowanie o udzielenie zamówienia 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia 
przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r.- Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.)- dalej p. z. p. pn. , pod 
tytułem „ Elektroniczne usługi publiczne – e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu 
Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” realizowany w ramach Osi Priorytetowej: X 
Inwestycje  w infrastrukturę społeczną, Działanie: 10.3  E- usługi publiczne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Cel szczegółowy 4: 
Większa dostępność e-usług, Znak Sprawy: ZP 01EU/21, zwanego dalej 
„Postępowaniem”. 
   

 



ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE 
 
 Po przeanalizowaniu argumentacji Odwołującego Zamawiający uznał, że Odwołanie 
zasługuje w znaczącej części na uwzględnienie. Nie może jednakże przystać na żądanie 
Odwołującego sformułowane w punkcie 3) niniejszej odpowiedzi na odwołanie ponieważ 
nadmiernie ingeruje w swobodę kształtowania opisu przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił: 
 
1) Uwzględnić Zarzut nr 1 w całości i dokonać wnioskowanej korekty przedmiotu 

zamówienia opisanego Załącznikiem Nr 8  w wyniku której, wymóg przewidziany w  
pkt. 2.6. ppkt 5 Wymagania ogólne HIS –Interfejs GUI, poniżej usuwa się z 
przedmiotu zamówienia 
 
„W modułach prezentujących obszerne ilości danych (co najmniej Ruch Chory i Rozliczenia) 

system umożliwia pracę także w wersji aplikacyjnej nie wymagającej stosowania jako 

interfejsu użytkownika przeglądarki internetowej. Obydwie wersje systemu posiadają tożsamą 

funkcjonalność i wygląd formularzy. Dopuszcza się drobne różnice związane ze specyfiką 

technologii (np. inny wygląd przycisków), ale układ, operowanie i skróty klawiszowe są 

identyczne z wersją przeglądarkową (użytkownik znający tylko jedną wersję systemu nie 

potrzebuje instruktażu stanowiskowego do korzystania z drugiej wersji systemu). ” 

 

2) Uwzględnić Zarzut nr 2 w części: 
A. w wyniku czego wymóg przewidziany w pkt. 12 Wymagania ogólne HIS – 

Aplikacja przytoczony poniżej: 
 

„System posiada narzędzie prezentujące ścieżkę zagłębienia użytkownika w danym momencie 

w aplikacji (np. breadcrumb). Funkcja umożliwia śledzenie jego aktualnej lokalizacji w aplikacji 

oraz przyspieszoną nawigację dzięki umożliwieniu powrotu do dowolnego miejsca ścieżki.”  

 

zamienia na: 
 

„System posiada narzędzie prezentujące ścieżkę zagłębienia użytkownika w danym momencie 

w aplikacji (np. breadcrumb). Funkcja umożliwia śledzenie jego aktualnej lokalizacji w aplikacji 

oraz przyspieszoną nawigację dzięki umożliwieniu powrotu do dowolnego miejsca ścieżki. 

Zamawiający uzna wymóg za spełniony również dla systemów nie prezentujących ścieżki 

zagłębienia które  wykorzystują interfejs użytkownika umożliwiający bezpośredni dostęp do 

poszczególnych ekranów i nie korzystających z konkretnych ścieżek realizacji”   

 

W ocenie zamawiającego powyższa zmiana usuwa wszelkie wątpliwości co do intencji 
zamawiającego i w pełni realizuje postulat odwołującego dot. braku konieczności 
spełnienia wymagań w postaci prezentacji  ścieżki zagłębienia w przypadku interfejsów 
graficznych skonstruowanych w sposób opisany w odwołaniu jednocześnie 
zapewniając  zamawiającemu wymaganą funkcjonalność w systemach z tradycyjnie 
skonstruowanym interfejsem graficznym.   Na całkowite wyeliminowanie powyższych 
wymagań Zamawiający zgodzić się nie może ponieważ w istotny sposób ograniczyłoby 
to funkcjonalność zamawianego rozwiązania. 



B. w wyniku czego wymóg przewidziany w pkt. 19 Wymagania ogólne HIS – 
Zarządzanie Systemem: przytoczony poniżej: 
 

„Użytkownik może z poziomu aplikacji zmniejszyć lub powiększyć formularz, z którym pracuje 

oraz wyzerować powiększenie.”  

 
zamienia na: 
 
„Użytkownik może z poziomu aplikacji zmniejszyć lub powiększyć formularz, z którym pracuje 

oraz wyzerować powiększenie. Zamawiający uzna dostarczany system za spełniający wymaganie 

jeżeli funkcjonalność zmiany rozmiaru formularza możliwa jest do obsłużenia poprzez wbudowane 

mechanizmy  przeglądarki  (np. Ctrl+scroll myszy). Formularz należy rozumieć jako dowolne okno-

ekran aplikacji służące do wyświetlania lub/i wprowadzania danych do systemu. Mechanizm 

powiększania i pomniejszenia musi oddziaływać na wszystkie komponenty formularza” 
 
W ocenie Zamawiającego powyższa zmiana w pełni realizuje postulat odwołującego 

dot. dopuszczenia rozwiązań realizujących wymóg skalowania okien aplikacji w odmienny 
sposób. Intencją Zamawiającego jest otrzymanie aplikacji która bez zmiany ustawień 
systemu operacyjnego pozwala na dostosowanie rozmiaru do potrzeb użytkownika oraz 
możliwości posiadanego monitora. Całkowite usunięcie zapisu jak wnioskował odwołujący 
pozbawiłoby zamawiającego wpływu na istotny dla niego element funkcjonalny systemu. 

 
 

D. w wyniku czego wymóg przewidziany w  pkt. 51 Ruch Chorych, Wymagania 
Bezwzględne, Rejestracja pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć:  przytoczony poniżej: 

 
„Możliwość kopiowania wykonanych procedur medycznych na kolejne dni (również  z 

możliwością pominięcia sobót, niedziel) lub kolejne godziny w danym dniu.” 

 
zamienia na: 
 
„Możliwość kopiowania wykonanych procedur medycznych w obrębie jednego pobytu” 

 
Zamawiający nie może zgodzić się na rezygnację ze wskazanej wyżej funkcjonalności ze 
względu na związaną z nim  zwiększoną szybkość obsługi. Jednocześnie podnoszone przez 
odwołującego argumenty wskazujące na zwiększone ryzyko naniesienia nieprawidłowych 
danych uznaje za całkowicie nietrafione. Podobne mechanizmy bazujące na kopiowaniu 
szablonów tzw teksty standardowe służące wstawianiu zapamiętanych schematów w 
wywiadach, epikryzach i innych polach stosuje odwołujący we własnych systemach 
(infomedica, AMMS). System schematów wypełniających wszystkie pola formularzy 
równocześnie na  kilku zakładkach naraz wśród których są również procedury medyczne, 
również pola poza aktywnym obszarem dostępnym dla oka operatora, przy pomocy 
jednego kliknięcia odwołujący wprowadził we własnym systemie poradnianym Mmedica.  
 
E. w wyniku czego wymóg przewidziany w pkt. 59 - Wymagania Bezwzględne, 
Rejestracja pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć przytoczony poniżej: 



 
„System jest wyposażony w możliwość  oznaczania kolorami zdefiniowanych grup pacjentów.” 

 
zamienia na: 
 
System jest wyposażony w możliwość oznaczania kolorami zdefiniowanych grup pacjentów dla 

obsługi TRIAGE zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie. 

 

 Zamawiający nie może zgodzić się na całkowitą rezygnację ze znakowania grup 
pacjentów. Znakowanie pacjentów kolorami wg systemu TRIAGE w izbach przyjęć oraz 
SOR-ach jest międzynarodowym standardem w medycynie ratunkowej. Ponadto w ocenie 
Zamawiającego powyższa zmiana poszerza krąg wykonawców również o rozwiązanie 
oferowane przez odwołującego. 
 
F. w wyniku czego wymóg przewidziany w pkt. 54  –  Rejestracja poradni przytoczony 
poniżej usuwa z przedmiotu zamówienia 

 
 „System umożliwia automatyczną realizację wszystkich wizyt zaplanowanych  na bieżący 

dzień.”  

 
G. w wyniku czego wymogi przewidziane w pkt. 109 – 110 – Dokumentacja 
medyczna – Część pielęgniarska przytoczone poniżej usuwa z przedmiotu zamówienia 
 

„Mechanizm tabel konfigurowalnych musi udostępnić 10 konfigurowalnych kolumn z 

możliwością nadania im tytułów.”  

„Każda kolumna może zostać wyposażona w maskę wprowadzania danych, słownik 

podpowiedzi, ustawienie wartości domyślnej, ustawienie obowiązkowości pola oraz możliwość 

walidacji danych wg kryterium określonego blokiem SQL.”  

 
Zamawiający jednocześnie informuje, że dokona przedmiotowej korekty Załącznika Nr 8  
oraz Załącznika Nr 10.  

 
3) Nie uwzględniać Zarzutu nr 2 w części: 

 
C. ponieważ usunął wadę wynikającą z konfliktu działania funkcji w różnych architektach 
(vide uwzględnienie Zarzutu 1), natomiast na rezygnację z wymogu przewidzianego pkt. 
21 Wymagania ogólne HIS – Zarządzanie Systemem nie może sobie pozwolić.   

 
„W HIS zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych  (kombinacje kilku klawiszy) 

dla najczęściej używanych funkcji.”  

 
Zamawiający nie może przystać na sformułowane przez Odwołującego żądanie, 

ponieważ jest one nadmiarowe w stosunku do uchybienia dokumentacji Postępowania. 
Ponadto tego typu funkcjonalność oprogramowania jest powszechna i  stosowana w 
rozwiązaniu które oferuje sam odwołujący. System AMMS umożliwia definiowanie skrótów 
klawiaturowych. 



Zamawiający nabywa system dla podmiotu leczniczego, w którym szczególnie w 
obliczu obecnych braków kadrowych personelu czas jest parametrem o najważniejszym 
znaczeniu. Nie zrezygnuje z funkcji znacząco przyśpieszających użytkowanie systemu tym 
bardziej, że argumentacja odwołującego nie jest przekonująca. Skróty klawiaturowe są 
standardem w systemach informatycznych od lat. Zamawiający posiada świadomość, że w 
aplikacjach webowych trzeba zachować kompromis ze skrótami przypisanymi dla 
przeglądarek. Nie widzi jednak przesłanek, żeby rezygnować z tej funkcji w całości, 
ponieważ aplikacje wykorzystujące, jako interfejs przeglądarkę z powodzeniem takimi 
skrótami się posługują. Z dużym prawdopodobieństwem Odwołujący do napisania 
niniejszego odwołania użył jednej z nich tj. Office 365. Zamawiający posiada także 
świadomość, że skróty klawiaturowe nie będą dostępne dla wszystkich funkcji systemu, 
dlatego posłużył się sformułowaniem „(kombinacje kilku klawiszy) dla najczęściej 
używanych funkcji.” Rozumie to w ten sposób, że chodzi o funkcje powtarzalne we 
wszystkich aplikacjach wykonujące właściwe akcje adekwatnie dla kontekstu np. nowy 
rekord, zapisz, skopiuj, wklej, wyszukaj.  

Na marginesie Zamawiający zauważa, że Odwołujący nie kontestuje w odwołaniu 
podobnego wymogu występującego w OPZ dla najbardziej obszernego obszaru systemu 
„Ruch Chorych” wywołującego de facto tożsamy skutek: pkt. 236 „System umożliwia 
konfigurację klawiszy skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do wybranych pozycji 
menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty  klawiszowe dla 
podstawowych operacji.” Świadczy to o tym, że jest w stanie spełnić tego typu wymóg w 
zakresie funkcjonalności oprogramowania. 

 
Konkludując, co do zasady Zamawiający podziela podnoszone w piśmiennictwie i 

orzecznictwie stanowisko, że zakazane jest dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie 
tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, ale i 
takiego, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku. W opinii 
Zamawiającego niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest w zgodzie z 
przyjętymi zasadami, a uwzględniając – z daleko posuniętej ostrożności - zdecydowaną 
większość zarzutów Odwołującego daje temu wyraz w odpowiedzi na Odwołanie. 

W ocenie Zamawiającego w pozostałym zakresie – nie uwzględniającym zarzutów 
Odwołania – nie może być mowy o naruszeniu zasad prowadzenia postepowania 
przetargowego, w szczególności zasady zapewniającej zachowanie uczciwej konkurencji 
oraz równe traktowanie wykonawców, jak również przejrzystości. 

Z daleko posuniętej ostrożności Zamawiający podnosi, że zakaz opisywania przedmiotu 
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję nie oznacza 
konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług czy robót nieodpowiadających 
jego potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów 
technicznych. Oznacza jedynie, iż Zamawiający winien dopuścić konkurencję między 
wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu 
zamówienia bez ograniczania dostępu do niego. Stąd bardzo istotną czynnością 
zamawiającego jest dokonanie opis przedmiotu zamówienia przez wskazanie tych jego 
cech, które mają dla zamawiającego kluczowe znaczenie. Jak słusznie zauważyła Krajowa 
Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 maja 2021 r., sygn. akt: KIO 1050/21 „(…) 
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest jedną z najważniejszych czynności 
związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Czynność ta stanowi obowiązek Zamawiającego, ale jednocześnie jego uprawnienie, 



bowiem odzwierciedla rzeczywiste potrzeby Zamawiającego w danym postępowaniu. To 
Zamawiający ma prawo, wyznaczając cel, jaki zamierza zrealizować, tak określić przedmiot 
zamówienia, aby opisać go adekwatnie do wyznaczonego celu, zachowując jednocześnie 
obiektywizm i precyzję w formułowaniu swoich potrzeb. Zamawiający zobowiązany jest 
ponadto respektować art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, który zakazuje dokonywania opisu 
przedmiotu zamówienia w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, przy czym 
podkreślenia wymaga, że powyższa norma nie może być równoważona z obowiązkiem 
wyeliminowania z opisu przedmiotu zamówienia uzasadnionych wymagań, które dla 
wykonawcy mogą stanowić źródło ewentualnych niedogodności.”  

W niektórych orzeczeniach Izba stawia nawet mocniejszą tezę, uznając, że 
nadrzędnym celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego jest zaspokojenie obiektywnych i uzasadnionych potrzeb zamawiającego, a 
nie maksymalne poszerzenie dostępu do zamówienia wykonawcom (wyrok KIO z dnia 28 
września 2018 r., sygn. akt: KIO 1867/18). 

Nie ulega zatem wątpliwości, że konieczność zapewnienia nieograniczonej konkurencji 
nie może stać się przeszkodą w realizacji zamówienia odpowiadającego rzeczywistym, 
uzasadnionym potrzebom zamawiającego (wyrok KIO z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt: 
KIO 1100/19). 

Z kolei w wyroku z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. akt: KIO 121/21 Izba podkreśliła, że: 
„(…) celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest uzyskanie przedmiotu 
zamówienia, który ma zaspokoić uzasadnione potrzeby zamawiającego określone i 
skonkretyzowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oczywisty jest przy tym 
wymóg zachowania zasad zamówień publicznych, w tym równego traktowania 
wykonawców i uczciwej konkurencji.” 

Podkreślić należy, że postępowanie odwoławcze służy konwalidacji wadliwych 
czynności Zamawiającego, a nie dostosowywaniu postanowień dokumentów zamówienia w 
sposób, który umożliwi wykonawcy złożenie oferty bardziej korzystnej cenowo. W ocenie 
Zamawiającego Odwołujący nie wykazał, aby sposób ukształtowania postanowień OPZ 
mógł wpływać w sposób nieuzasadniony obiektywnymi potrzebami Zamawiającego na 
utrudnianie konkurencji, co przesądza o bezzasadności zarzutu naruszenia art. 99 ust. 4 
ustawy Pzp. Sam fakt, że wprowadzenie postulowanych przez Odwołującego zmian w 
SWZ, umożliwiałoby czy też ułatwiało Odwołującemu złożenie oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, nie jest wystarczający do stwierdzenia, że Zamawiający naruszył przepisy 
ustawy Pzp, a przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję. 

Zamawiający, który ma obowiązek racjonalnego wydatkowania środków publicznych, 
ma prawo opisać przedmiot zamówienia, uwzględniając swoje wymagania, a przy tym 
zapewniając sobie uzyskanie oczekiwanego efektu, gwarantującego zaspokojenie 
określonych potrzeb. To Zamawiający jako gospodarz postępowania o udzielenie 
zamówienia najlepiej wie, jakie są jego potrzeby i to na Zamawiającym ciąży obowiązek 
uzasadnienia wskazanej okoliczności, o czym stanowi wyrok KIO z dnia 14 lipca 2020 r., 
sygn. akt: KIO 1066/20, uznający, że „zamawiający opisując przedmiot zamówienia w 
sposób eliminujący funkcjonujące na rynku rozwiązanie, musi być w stanie przedstawić 
racjonalne i przekonujące wyjaśnienie takiego działania.” (podobnie wyrok KIO z dnia 20 
maja 2021 r., sygn. akt KIO 989/21; wyrok KIO z dnia 7 grudnia 2020 r., sygn. akt: 
2893/20). 

 



 
W związku z powyższym wnosimy o umorzenie postępowania w zakresie 

przewidzianym prawem, a w pozostałym zakresie o oddalenie Odwołania i obciążenie 
kosztami postępowania Odwołującego się, w tym zasądzenia kosztów zastępstwa 
prawnego na rzecz Zamawiającego, względnie wydanie innego właściwego orzeczenia o 
kosztach zgodnie z art. 273-276 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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