
 

 

 

                                                                                         1 

 
 

                                                                                                                Kluczbork    20.01.2022r.
   

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ    

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 01EU/21 
 
Nazwa zadania:  
DOSTAWA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (SSI) WRAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ DLA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W 

KLUCZBORKU  

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy: 
 
Pytania do załącznika nr 8 SWZ. 
Numer pytania: 1.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 18) Poczta  
Numer wymagania: 1.  
Treść wymagania:  
Wysyłanie i odbiór poczty wewnętrznej przez użytkowników systemu. 
Pytanie: 
Pytanie dotyczy modułu 18) Poczta (opisany w 2.6. Szpitalny System Informatyczny – 
wymagania szczegółowe) 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w nawiązaniu do opublikowanych przez 
Zamawiającego wymagań dla modułu Poczta uzna jako alternatywne poniższe wymagania 
szczegółowe dla modułu Poczta dostarczanego systemu: 
System powinien zawierać komunikator umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy 
użytkownikami. 
Komunikator musi umożliwić wysłanie wiadomości do: 
 - całego personelu podmiotu leczniczego 
 - pracowników jednostki organizacyjnej 
 - użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki)   
 - użytkowników wskazanego modułu  
 - możliwość łączenia w/w grup adresatów np. wszystkie pielęgniarki z oddziału chorób 
wewnętrznych pracujące w module Apteczka 

Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca 
potwierdzenia 

System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane 
zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki, 
przeterminowane podania. 

Użytkownicy mają możliwość wysyłania wiadomości do innych użytkowników systemu  

System musi umożliwiać grupowe wysyłanie wiadomości sms lub e-mail do personelu. Musi 
istnieć możliwość przeglądu wiadomości wysłanych do personelu. 
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Wiadomości powinny mieć określony termin obowiązywania podawany z dokładnością do 
godziny 

System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w 
związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do apteki. 

System powinien informować o przewidywanym niedoborze leków w apteczce jednostki 
organizacyjnej 

System musi umożliwić uruchomienie dla zalogowanego użytkownika, bezpośrednio z 
poziomu aplikacji, komunikatora 

System musi zapewnić możliwość przypisania identyfikatora komunikatora do użytkownika. 

System musi umożliwić rozpoczęcie konwersacji (tekstowej, audio/wideo) z wykorzystaniem 
komunikatora z innym użytkownikiem bezpośrednio z różnych miejsc systemu, bez 
konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający uzna wymóg za spełniony również w przypadku zachowania systemu jak 
opisano w pytaniu. 
 

Numer pytania: 2. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 20) HL7 
Numer wymagania: 3. 
Treść wymagania: 
Obsługa wszystkich stron kodowych dostępnych w systemie Windows. 
Pytanie: 

Czy wystarczająca będzie obsługa strony kodowej określonej w specyfikacji HL7 2.3.x, tj. 
8859-2 oraz strony kodowej UTF-8, wykorzystywanej powszechnie w integracjach między 
systemami co jest ogólnie przyjętym systemem kodowania na świecie? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuści rozwiąznia w których system kodowania umożliwia poprawną obsługę 
znaków wykorzystywanych w językach europejskich. 

 

Numer pytania: 3.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 20) HL7  
Numer wymagania: 4.  
Treść wymagania:  
Możliwość uruchamiania usługi HL7 jako usługi w systemie Windows. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeśli 
komunikacja HL7 uruchamiana będzie na innym systemie operacyjnym niż Windows. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli komunikacja HL7 uruchamiana będzie na 
innym systemie operacyjnym niż Windows w przypadku kiedy Wykonawca dostarczy 
licencje do wymaganego systemu lub jeżeli wymagany system takich licencji nie wymaga. 
Dostarczone licencje muszą być bezterminowe. 
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Numer pytania: 4.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 20) HL7  
Numer wymagania: 9.  
Treść wymagania:  
 koniec komunikatu: (hex) 0D 1C 0D  
Pytanie: 
Zgodnie ze specyfikacją standardu HL7 MLLP, na końcu komunikatu przesyłane są znaki: 
1C 0D, być może w wymaganie wkradł się błąd. Czy Zamawiający zmieni odpowiednio 
niniejsze wymaganie? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią Wykonawcy 

 

Numer pytania: 5.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 20) HL7  
Numer wymagania: 13.  
Treść wymagania:  
ORM XO, ORM SC - modyfikacja zlecenia  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeśli 
modyfikacja zlecenia realizowana będzie w alternatywny sposób, to znaczy poprzez 
wysłanie komunikatu anulowania zlecenia i ponownie wysłanie komunikatu nowego 
zlecenia. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Numer pytania: 6.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 20) HL7  
Numer wymagania: 19.  
Treść wymagania:  
Automatyczna detekcja i powiadamianie administratora o problemach.  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w celu realizacji wymagania dopuszcza 
wykorzystanie zewnętrznego narzędzia? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zewnętrznych narzędzi jeżeli nie wymagają obecnie 
i nie będą w przyszłości wymagały ponoszenia dodatkowych opłat związanych z ich 
uzytkowaniem. Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty potwierdzające prawa do 
wykorzystywania narzędzi o których mowa w pytaniu. 

 

Numer pytania: 7.  
Nazwa modułu:  
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2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 24) eRecepta  
Numer wymagania: 8.  
Treść wymagania:  
dzielenie rozpisanych leków na eReceptę oraz receptę papierową (np. w przypadku recept 
transgranicznych). 
Pytanie: 
Czy wystarczającym będzie zmiana rodzaju recepty (papierowa lub e-recepta) dla całej 
recepty, czyli z wszystkimi umieszczonymi na niej lekami?  

Dodatkowo w związku z nieprecyzyjną treścią wymagania, prosimy o usunięcie zapisu ‘(np. 
w przypadku recept transgranicznych)’. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym istnieje mozliwość zmiany rodzaju recepty 
(papierowa lub e-recepta) dla całej recepty, czyli z wszystkimi umieszczonymi na niej 
lekami. 

 

Numer pytania: 8.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja  
Numer wymagania: 1.  
Treść wymagania:  
Aplikacja WWW, możliwa do wyświetlenia w dowolnej przeglądarce.  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje możliwości 
uruchomienia aplikacji eRejestracja na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych tj. 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge w ostatnich udostępnionych wersjach. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli istnieje możliwość poprawnego uruchomienia 
aplikacji eRejestracja na przeglądarkach: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge w 
ostatnich dostępnionych wersjach 
 

Numer pytania: 9.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja  
Numer wymagania: 7.  
Treść wymagania:  
data i miejsce urodzenia,  
Pytanie: 
Czy w związku z tym, że data urodzenia pacjenta jest elementem wprowadzanego przez 
niego numeru PESEL Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli data ta będzie 
generowana automatycznie przez system, a nie wpisywana przez niego? Pozwoli to uniknąć 
pomyłek i fałszywie podawanych danych. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

Numer pytania: 10.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja  
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Numer wymagania: 8.  
Treść wymagania:  
płeć, 
Pytanie: 
Czy w związku z tym, że płeć pacjenta jest elementem wprowadzanego przez niego numeru 
PESEL Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli będzie ona generowana 
automatycznie przez system, a nie wpisywana przez pacjenta? Zwracamy uwagę, że 
formularze wypełniane przez pacjenta powinny być jak najprostsze, aby nie zniechęcać do 
korzystania z e-Usług. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Numer pytania: 11.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja  
Numer wymagania: 9.  
Treść wymagania:  
adres. 
Pytanie: 
Zwracamy uwagę, że w przypadku obywateli polskich, w świetle obowiązujących regulacji 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej "RODO"), zbieranie danych o 
miejscu zamieszkania pacjenta jednocześnie z imieniem i nazwiskiem oraz numerem 
PESEL jest nadmiarowe – zakładającego konto pacjenta identyfikują już imię, nazwisko i 
numer PESEL. Zbieranie takich danych jest nieuzasadnione i może podlegać roszczeniom 
ze strony pacjenta, jako niezgodne z RODO. 

Czy w związku z tym Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli podczas tworzenia 
konta adres pacjenta nie będzie wymagany? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający ma prawo do przetwarzania danych adresowych i wymaga że system będzie 
to umożliwiał. 

 

 

Numer pytania: 12.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja  
Numer wymagania: 22.  
Treść wymagania:  
Możliwość resetowania hasła pacjenta przez administratora, z automatycznym 
powiadomieniem dla użytkownika.  
Pytanie: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania automatycznego powiadamiania użytkownika o 
zresetowaniu przez administratora hasła, umożliwiającego logowanie do konta pacjenta, ze 
względu na fakt, że resetowanie odbywa się na wyraźną prośbę użytkownika, za jego 
wiedzą i nie wydaje się być konieczne? Po zresetowaniu hasła system automatycznie 
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generuje przekazywany pacjentowi wydruk zawierający: login pacjenta, tymczasowe hasło,  
datę generacji oraz dane użytkownika generującego hasło. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymóg za spełniony również w przypadku zachowania systemu 
zgodnego z opisem zawartym w pytaniu. 

 

Numer pytania: 13.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja  
Numer wymagania: 23.  
Treść wymagania:  
Możliwość przeglądania przez administratora wszystkich wizyt zaplanowanych w Rejestracji 
Internetowej oraz wizyt dotyczących wybranego pacjenta.  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, w którym dostęp do 
listy wizyt dotyczących wybranego pacjenta będzie możliwy dla Administratora z poziomu 
eRejestracji, a możliwość przeglądania wszystkich wizyt zaplanowanych w Rejestracji 
Internetowej będzie dostępna z poziomu systemu HIS dla upoważnionego personelu. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuści rozwiązanie które posiada możliwość przeglądania przez 
administratora  wszystkich zaplanowanych w Rejestracji Internetowej oraz wizyt 
dotyczących wybranego pacjenta niezależnie od miejsca w którym system to umożliwia. 

 

Numer pytania: 14.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja  
Numer wymagania: 26.  
Treść wymagania:  
Możliwość zmiany regulaminu i wymuszenia ponownego zaakceptowania go przez 
pacjentów. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli w przypadku zmiany regulaminu 
użytkownik zostanie o tym powiadomiony wysłaną do niego wiadomością e-mail z załączoną 
nową wersją regulaminu? Jest to ogólnie stosowana praktyka, nawet w przypadku instytucji 
typu banki, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy mediów. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuści każde rozwiązanie w którym system umożliwi gromadzenie informacji 
o akceptacji nowego regulaminu przez pacjenta. W przypadku sugerownym przez 
Pytającego – powiadomienie e-mail, Zamawiający nie będzie posiadał informacji dot. 
zapoznania się oraz akceptacji nowego regulaminu.  

 

Numer pytania: 15.  
 
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja  
Numer wymagania: 27.  
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Treść wymagania:  
Możliwość zablokowania dostępu do systemu dla wybranego konta lub dla   wszystkich 
pacjentów. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli 
zablokowania dostępu do systemu dla wszystkich pacjentów będzie realizowane poprzez 
zablokowanie dostępu do usługi. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli blokada dostępu do usługi dla wszystkich 
pacjentów nie powoduje jednoczesnego zablokowania dostępu dla pracowników 
Zamawiającego. Blokada powinna odbywać się z poziomu aplikacji dostarczanej przez 
Wykonawcę.  

 

Numer pytania: 16. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 28. 
Treść wymagania: 
Automatyczne blokowanie umawiania nowych wizyt dla pacjentów niestawiających się na 
wizyty. 

 
Pytanie: 
Według jakiego algorytmu należy wyróżniać pacjentów niestawiających się na wizyty - czy 
odwołanie wizyty jest traktowane również jako niestawienie się, czy niestawienie się dotyczy 
jednej poradni, czy dla wszystkich rezerwacji, w jakim okresie zliczać niestawienia (w 
poprzednim roku, miesiącu itp), na jak długi okres ma obowiązywać blokada, czy blokada 
dotyczy jednej poradni, czy wszystkich? Prosimy o ustalenie algorytmu lub usunięcie 
wymagania. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Pacjent niestawiający się na wizytę to taki który wizytę zaplanował i się nie stawił. Wizyt 
odwołanych nie należy traktować jako niestawienia. Niestawienia należy zliczać do 
wszystkich poradni łącznie. Przekroczenie określonej paremetrem liczby niestawień w ciągu 
roku kalendarzowego skutkuje zablokowaniem możliwości umawiania nowych wizyt. 
Stosowna informacja powinna być  widoczna po zalogowaniu na konto. Okres zablokowania 
powinien być określany parametrem (np. 0 – do konca roku kalendarzowego, dowolna inna 
liczba określa liczbę dni blokady). Blokada dotyczy funkcjonalności umawiania nowych wizyt 
a więc wszystkich poradni dostępnych dla eRejestracji. 

 

Numer pytania: 17. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 29. 
Treść wymagania: 
Możliwość dodawania aktualności na stronie głównej aplikacji. 
 

Pytanie: 
Czy, jeśli aktualności, będą stanowiły informację jaka powinna zostać zaadresowana do 
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pacjenta, to wymaganie zostanie uznane za spełnione za pomocą wiadomości wysłanych 
pacjentowi, a dostępnych poprzez eRejestrację? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system umożliwia zbiorcze wysyłanie 
wiadomości o których mowa w pytaniu do grup lub wszystkich pacjentów. 

 
 
Numer pytania: 18.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja  
Numer wymagania: 35.  
Treść wymagania:  
maksymalna i minimalna liczba dni przed wizytą kiedy można ją zaplanować lub odwołać, 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania, ponieważ w przypadku rezerwacji 
terminu wizyty określanie maksymalnej i minimalnej liczba dni przed wizytą, kiedy można ją 
zaplanować wynika z udostępnienia pacjentowi wolnych terminów do rezerwacji, a w 
przypadku odwoływania wizyty określanie dopuszczalnego terminu nie ma uzasadnienia 
biznesowego, ponieważ pacjenci nie będą się stawiali na wizyty bez wcześniejszego 
powiadomienia, blokując w ten sposób terminy innym zainteresowanym pacjentom. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zgodnie z sugestią Pytającego Zamawiający rezygnuje z wymagania. 

 

Numer pytania: 19. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 36. 
Treść wymagania: 
czy mają być wysyłane powiadomienia o zbliżających się wizytach (do wyboru dla pacjenta), 
 

Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli pacjent 
będzie miał możliwość modyfikacji wartości definiującej na ile dni przed terminem wizyty 
wysyłane jest do niego przypomnienie o zbliżającej się wizycie. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli pacjent będzie miał możliwość 
modyfikacji wartości definiującej na ile dni przed terminem wizyty wysyłane jest do niego 
przypomnienie o zbliżającej się wizycie. 

 

Numer pytania: 20. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 37. 
Treść wymagania: 
liczba wizyt nieodbytych, po których planowanie dla pacjenta zostaje zablokowane, 
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Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o szczegółowe zdefiniowanie według jakiego algorytmu należy 
wyznaczać liczbę nieodbytych wizyt, po których planowanie dla pacjenta zostaje 
zablokowane - czy odwołanie wizyty jest traktowane również jako wizyta nieodbyta, czy 
niestawienie się dotyczy jednej poradni, czy dla wszystkich rezerwacji, w jakim okresie 
zliczać niestawienia (w poprzednim roku, miesiącu itp), na jak długi okres ma obowiązywać 
blokada, czy blokada dotyczy jednej poradni, czy wszystkich? Prosimy o ustalenie algorytmu 
lub usunięcie wymagania.  
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający pisząc wizyt nieodbytych, ma na myśli wizyty nieodbyte z powodu niestawienia 
się pacjenta na wizytę zaplanowaną. Pacjent niestawiający się na wizytę to taki który wizytę 
zaplanował i się nie stawił. Wizyt odwołanych nie należy traktować jako niestawienia. 
Niestawienia należy zliczać do wszystkich poradni łącznie. Przekroczenie określonej 
paremetrem liczby niestawień w ciągu roku kalendarzowego skutkuje zablokowaniem 
możliwości umawiania nowych wizyt. Stosowna informacja powinna być  widoczna po 
zalogowaniu na konto pacjenta. Okres zablokowania powinien być określany parametrem 
(np. 0 – do konca roku kalendarzowego, dowolna inna liczba określa liczbę dni blokady). 
Blokada dotyczy funkcjonalności umawiania nowych wizyt a więc wszystkich poradni  
łącznie dostępnych dla eRejestracji. 

 

Numer pytania: 21. 

Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 38. 
Treść wymagania: 
adresy IP, z których jest możliwe logowanie do systemu, 

 
Pytanie: 
W jakim celu Zamawiający chce ograniczać adresy IP, z których jest możliwe logowanie do 
systemu? W systemie istnieją inne wymagane metody zabezpieczeń. Czy Zamawiający 
zrezygnuje z wymagania biorąc pod uwagę, że nie ma powodów, aby uniemożliwiać 
korzystanie z elektronicznych eUsług np. przez pacjentów przebywających za granicą/w 
innej lokalizacji, w przypadku nagłej potrzeby rezerwacji terminu wizyty lub konieczności 
skorzystania z informacji zgromadzonych na własnym koncie? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający umieścił wymaganie w celu zablokowania możliwości wielokrotnego 
zautomatyzowanego logowania do systemu oraz  wyeliminowani możliwości zablokowania 
dostępu do systemu poprzez atak DDOS. Mając  na uwadze możliwość osiągnięcia tego 
samego efektu poprzez konfigurację firewalla Zamawiający dopuści systemy bez tej 
funkcjonalności. 

 

Numer pytania: 22. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 39. 
Treść wymagania: 
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 adresy IP, z których jest możliwy dostęp do formularza zakładania konta, 
 

Pytanie: 
W jakim celu Zamawiający chce ograniczać adresy IP, z których jest możliwy dostęp do 
formularza zakładania konta? W systemie istnieją inne wymagane metody zabezpieczeń. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania biorąc pod uwagę, że nie ma powodów, aby 
uniemożliwiać zakładanie konta np. przez pacjentów przebywających za granicą/w innej 
lokalizacji? Rozumiemy, że intencją wymagania było ograniczenie niebezpieczeństwa 
zakładania kont pacjentów przez tzw. automaty (ang. BOT - oprogramowanie do 
automatycznego generowania i zakładania kont), jednak inne wymagania SIWZ (np. 
wymaganie nr 10 dotyczące kodu CAPTCHA lub rozwiązań alternatywnych) stanowią 
zabezpieczenie przed takimi przypadkami. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuści systemy nie spełniające wymagania o którym mowa w pytaniu. 

 

Numer pytania: 23. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 41. 
Treść wymagania: 
liczba wizyt planowanych możliwych do dodania przez pacjenta, 
 

Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o szczegółowe zdefiniowanie według jakiego algorytmu należy 
wyznaczać liczbę wizyt planowanych możliwych do dodania przez pacjenta - czy liczba wizyt 
planowanych dotyczy jednej poradni, czy dla wszystkich rezerwacji, w jakim okresie zliczać 
wizyty planowane (w skali roku, miesiąca, tygodnia itp), czy blokada możliwości rezerwacji 
dotyczy jednej poradni, czy wszystkich? Prosimy o ustalenie algorytmu lub usunięcie 
wymagania. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga funkcjonalności pozwalającej na określenie limitu planowanych przez 
pojedynczego pacjenta  wizyt dla poszczególnych poradni w danym roku.  

 

Numer pytania: 24. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 42. 
Treść wymagania: 
liczby dni po wizycie, kiedy wizyta nieodbyta ma być anulowana, 
 

Pytanie: 
Wymaganie jest niezrozumiałe. Czy Zamawiajacy dopuszcza anulowanie wizyt po terminie, 
kiedy powinny były się odbyć? Jakie jest uzasadnienie takiego działania? Prosimy o 
szczegółowe wyjaśnienia albo o rezygnację z wymagania. 

Odpowiedź Zamawiającego  
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Zamawiający wymaga od systemu oznaczania wizyt w taki sposób który umożliwi 
wykorzystanie tych informacji do zablokowania możliwości umawiania się na kolejne 
terminy. Zamawiający zaakceptuje każde rozwiązanie które pozwala na zliczenie wizyt na 
które pacjent się nie stawił. Informacja ta powinna być widoczna dla pacjenta. 

 

Numer pytania: 25. 
 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 45. 
Treść wymagania: 
liczba wizyt, które można zaplanować w określonej poradni przez Rejestrację. 
 

Pytanie: 
Wymaganie dotyczy modułu Rejestracja, a nie elektronicznej usługi eRejestracja używanej 
przez pacjenta - prosimy o usunięcie wymagania. 

Odpowiedź Zamawiającego  

W wymaganiu jest oczywista omyłka pisarska, powinno być: „liczba wizyt, które można 
zaplanować w określonej poradni przez eRejestrację”. 

 

Numer pytania: 26. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 47. 
Treść wymagania: dodaniu zaplanowania wizyty, 
 

Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy uzna wymaganie za spełnione, jeżeli 
automatyczne wysyłanie powiadomień e-mail związanych z zaplanowaniem wizyty będzie 
dotyczyło tych nowych terminów wizyt, które wynikają ze zmiany terminu realizacji usługi 
dokonanej przez pracowników jednostki ochrony zdrowia. Wysyłanie powiadomień o 
zaplanowaniu wizyty w momencie, kiedy pacjent sam właśnie zakończył rezerwację terminu, 
wydaje się być nadmiarowe i generujące niepotrzebne koszty dla Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie. W ocenie Zamawiającego istotne i przydatne jest 
potwierdzenie faktu rezerwacji terminu.     

 

Numer pytania: 27. 
 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 49. 
Treść wymagania: 
blokadzie konta po określonej liczbie nieodbytych wizyt, 
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Pytanie: 
W treści SWZ nie występuje wymaganie automatycznego blokowania konta po określonej 
liczbie nieodbytych wizyt (inne wymagania dotyczą tylko blokowania możliwości umawiania 
nowych wizyt, a nie blokowania całego konta). W związku z tym prosimy o usunięcie 
wymagania dotyczącego automatycznego wysyłania powiadomień e-mail o tego typu 
blokadzie. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje funkcjonalności wysyłania powiadomień e-mail o zablokowaniu 
możliwości umawiania nowych wizyt. 

 

Numer pytania: 28. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 25) eRejestracja 
Numer wymagania: 50. 
Treść wymagania: 
zmianie hasła, 
 

Pytanie: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania automatycznego wysyłania powiadomień e-mail 
o zmianie hasła ze względu na fakt, że po poprawnie wykonanej zmianie hasła użytkownik 
od razu widzi komunikat potwierdzający wykonanie zmiany na aktualnie wyświetlanej 
formatce i wysyłanie powiadomienia e-mail na konto pocztowe, na które nie jest w danej 
chwili zalogowany nie wydaje się być konieczne? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający rezygnuje z wymagania. 

 

Numer pytania: 29. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 26) eWyniki, eEDM 
Numer wymagania: 3. 
 

Treść wymagania:  
System umożliwia konfigurację zapewniającą  użytkownikowi dostęp do wszystkich 
dokumentów pacjentów skierowanych do szpitala przez jednostkę z której pochodzi (loguje 
się jako lekarz).  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez określenie "dokumentów pacjentów 
skierowanych" Zamawiający rozumie dokumentację dotyczącą badań, na które pacjent 
został skierowany przez lekarza? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający jako "dokumenty pacjentów skierowanych" rozumie dokumentację dotyczącą 
badań. 

 

Numer pytania: 30.  
Nazwa modułu:  
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2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 26) eWyniki, eEDM  
Numer wymagania: 7.  
Treść wymagania:  
System umożliwia konfigurację, w wyniku której dokumenty z macierzystego systemu HIS 
trafiają do aplikacji po zadanym czasie lub na żądanie uprawnionego użytkownika systemu 
HIS. 
Pytanie: 
Czy w związku z Art. 23. 1 USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta w brzmieniu "Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji 
medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych." 
Zamawiający zrezygnuje z ograniczania dostępu pacjentom do ich własnej dokumentacji 
medycznej? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Wymaganie ma na celu określenie maksymalnego czasu po którym dokumenty pacjenta 
staną się dla niego dostępne po wytworzeniu w systemie HIS oraz możliwość ręcznego 
wymuszenia tej dostępności przez uprawnionych użytkowników HIS. Jeżeli architektura  
modułu eWyniki oraz eEDM jest zaprojektowana w taki sposób że umożliwia natychmistowy 
dostęp do dokumentów wytworzonych w HIS Zamawiający uzna system za spełniający 
wymagania . 

 

Numer pytania: 31. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 26) eWyniki, eEDM 
Numer wymagania:  
Treść wymagania: 
System umożliwia wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie dokumentów wg pól opisujących 
dokumenty to jest w minimalnym zakresie wg: 
Pytanie: 
Pytanie dotyczy wymagań 8-12: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli w 
systemie będzie zaimplementowane alternatywne rozwiązanie, w którym dokumenty będą 
wyświetlane w kontekście aktualnie obsługiwanego, leczonego pacjenta, a co za tym idzie 
wyszukiwanie będzie się odbywało po danych identyfikacyjnych pacjenta, a filtrowanie 
według daty publikacji dokumentu (wykonania badania) i typu/rodzaju dokumentu/badania. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie również za spełnione jeżeli w systemie będzie 
zaimplementowane alternatywne rozwiązanie, w którym dokumenty będą wyświetlane w 
kontekście aktualnie obsługiwanego, leczonego pacjenta, a co za tym idzie wyszukiwanie 
będzie się odbywało po danych identyfikacyjnych pacjenta, a filtrowanie według daty 
publikacji dokumentu (wykonania badania) i typu/rodzaju dokumentu/badania. 

 

Numer pytania: 32. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 26) eWyniki, eEDM 
Numer wymagania: 16. 
Treść wymagania: 
Aplikacja umożliwia generowanie dokumentów w formacie PDF. 
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Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez wymaganie rozumie możliwość 
prezentowania w aplikacjach eWyniki i eEDM dokumentów wygenerowanych w formacie 
PDF przez systemy przeznaczone do tworzenia dokumentacji medycznej (np. HIS, LAB). 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga od systemu możliwości wygenerowania dokumentu pdf                      
z przetwarzanych w dokumentacji medycznej danych. 

 

Numer pytania: 33. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 26) eWyniki, eEDM 
Numer wymagania: 17. 
Treść wymagania: 
Dokumenty wygenerowane przez system mogą być automatycznie podpisywane 
elektronicznie. 

 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez wymaganie rozumie możliwość 
prezentowania w aplikacjach eWyniki i eEDM dokumentów wygenerowanych i podpisanych 
elektronicznie przez systemy przeznaczone do tworzenia dokumentacji medycznej (np. HIS, 
LAB). 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza że tak rozumie wymaganie.  

 

Numer pytania: 34. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 27) Elektroniczna 
Dokumentacja Medyczna 
Numer wymagania: 1. 

 
Treść wymagania:  
Umożliwienie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z art. 11. ust. 1. 
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 Nr 
113 poz. 657). W szczególności zgodnie z regułami określonymi przez CSIOZ, 
Pytanie: 
Pytanie dot. modułu 27) Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (opisany w 2.6. Szpitalny 
System Informatyczny – wymagania szczegółowe) 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w nawiązaniu do opublikowanych przez 
Zamawiającego wymagań dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej uzna jako 
alternatywne poniższe wymagania szczegółowe dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
dostarczanego systemu: 

Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej 

Możliwość archiwacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych np. księgi 

Możliwość obsługi załączników do dokumentacji 
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Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych generowanych przez system medyczny 
w repozytorium dokumentacji elektronicznej 

Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza systemem HIS, 
manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych 

Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej 

Dostęp do całości dokumentacji przechowywanej w EDM: 

 - z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmów 

 - z poziomu dedykowanego interfejsu 

Możliwość eksportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML. 
Możliwość eksportu/importu jednocześnie wielu dokumentów. 

Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie 

Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów 

Możliwość weryfikacji podpisu 

Możliwość weryfikacji integralności dokumentu 

Możliwość weryfikacji i czytelnej prezentacji informacji o zgodności podpisu elektronicznego 
z treścią podpisanego dokumentu. 

Możliwość wydruku dokumentu 

Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych kryteriów oraz meta 
danych. 

Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii 
poprzednich wersji. 

Repozytorium EDM musi umożliwiać: 

 - rejestrację dokumentu 

 - pobieranie dokumentów w formacie XML (dla dokumentów przechowywanych w formacie 
HL7 CDA) 

 - pobieranie postaci binarnej dla dokumentów w formacie HL7 CDA z osadzoną binarną 
postacią dokumentu 

 - pobieranie dokumentów w formacie PDF (dla dokumentów przechowywanych w formacie 
PDF) 

 - wyszukiwanie materializacji dokumentów 

System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla 
danego użytkownika. 

Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w repozytorium. 
Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu, zarządzanie uprawnieniami 
użytkowników, zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarządzanie typami 
dokumentów. 

Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach 
dokumentów. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do 
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repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, eksport dokumentu, anulowanie 
dokumentu, wydruk dokumentu itd. 

Możliwość definiowania nowych typów dokumentów obsługiwanych przez repozytorium 
dokumentów elektronicznych. 

Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu 

Indeks powinien uwzględniać rozdzielenie danych osobowych od danych medycznych 

Możliwość indeksowania dokumentów w celu łatwego jej wyszukiwania wg zadanych 
kryteriów 

Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data 
powstania, rozmiar, typ itp. 

System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji: 

 - w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w ZOZ 

 - pacjentom i ich opiekunom 

 - podmiotom upoważnionym np. prokurator 

System powinien umożliwiać współpracę z platformą P1 w zakresie: 

System powienien umożliwiać Wymianę Dokumentacji Medycznej w ramach platformy P1 w 
zakresie:  

Dostarczone rozwiązanie musi być zintegrowane z działającym w szpitalu systemem 
dziedzinowym HIS w oparciu o API producenta systemu HIS: 

Rejestracja dokumentów w repozytorium z poziomu systemu HIS 

Wersjonowanie dokumentów (przekazywanie nowej wersji istniejącego dokumentu) 

Generowanie dokumentów w formacie PIK HL7 CDA w oparciu o dane źródłowe 
przekazane z systemu dziedzinowego HIS 

Wyszukiwanie dokumentów w oparciu o dane indeksowe takie jak: Pacjent, JOS, Autor, Typ 
dokumentu, Data utworzenia, ID dokumentu 

Pobieranie dokumentów (w formacie XML lub PDF) 

Zmiana statusu dokumentów (np. anulowanie dokumentu) 

System udostępnia interfejs umożliwiający zintegrowanemu systemowi zewnętrznemu 
przekazanie dowolnego dokumentu zgodnego ze standardem PIK HL7 CDA. W przypadku 
typów dokumentów wspieranych przez platformę P1 jego zaindeksowanie na platformie P1. 

Rozwiązanie powinno dostarczać aplikację do podpisu elektronicznego komunikującą się z 
systemem dziedzinowym HIS za pomocą usług sieciowych zgodnie z API producenta 
systemu HIS 

Podpis cyfrowy 

Rozwiązanie powinno dostarczać aplikację do podpisu elektronicznego komunikującą się z 
systemem dziedzinowym HIS za pomocą usług sieciowych zgodnie z API producenta 
systemu HIS 

Elektroniczny podpis kwalifikowany składany za pomocą karty kryptograficznej umożliwia 
podpisywanie dokumentów elektronicznych: 
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- dając pewność autorstwa dokumentu (autentyczność pochodzenia) 

- utrudniając wyparcie się autorstwa lub znajomości treści dokumentu (niezaprzeczalność) 

- pozwalając wykryć nieautoryzowane modyfikacje dokumentu po jego podpisaniu 
(integralność) 

System musi umożliwiać złożenie podpisu cyfrowego na przekazanych dokumentach oraz 
zapewnia: 

- możliwość podpisywania pojedynczych dokumentów 

- możliwość podpisywania grupy dokumentów z jednokrotnym zapytaniem o PIN 

System musi umożliwiać przegląd podpisywanych dokumentów: 

- przegląd listy podpisywanych dokumentów (dla podpisywania grupowego) 

- podgląd podpisywanych dokumentów XML 

System musi umożliwiać podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej 
przetwarzanej w Repozytorium EDM, w szczególności: 

- rejestrację w Repozytorium EDM informacji o złożeniu podpisu 

- składanie podpisu cyfrowego oraz rejestrację sygnatury dokumentu w Repozytorium EDM 

System umożliwia złożenie podpisu elektronicznego z wykorzystaniem następujących 
metod: 

- Podpis z wykorzystaniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpis 
osobisty) 

- Kwalifikowany podpis elektroniczny z wykorzystaniem fizycznych kart kryptograficznych 

- Kwalifikowany podpis elektroniczny z wykorzystaniem kart wirtualnych (tzw. podpis w 
chmurze) 

- Podpis elektroniczny złożony za pośrednictwem certyfikatu ZUS 

- Podpis elektroniczny złożony za pośrednictwem platformy ePUAP 

System umożliwia prowadzenie centralnego rejestru certyfikatów podpisu elektronicznego, 
pozwalającego na składanie podpisu elektronicznego na dowolnej stacji roboczej 
podłączonej do systemu bez konieczności przechowywania kopii certyfikatów lokalnie na 
stacjach roboczych. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający nie potwierdza, oczekuje realizcji funkcji określonych dla  elektronicznej 
dokumentacji medycznej w OPZ. 

Numer pytania: 35. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 28) eZLA 
Numer wymagania: 8. 
Treść wymagania: 
System musi mieć możliwość weryfikacji i zatwierdzenia zwolnienia na profilu lekarza PUE 
ZUS 
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Pytanie: 
Co dokładnie Zamawiający rozumie poprzez weryfikację i zatwierdzenie zwolnienia na 
profilu lekarza w PUE ZUS? Czy chodzi o mechanizmy weryfikacji i autoryzacji eZLA 
udostępniane przez system ZUS PUE (poprzez API)? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza że tak rozumie wymaganie. 

 

Numer pytania: 36. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 29) eKontrahent 
Numer wymagania: 1. 

 
Treść wymagania:  
Udostępnienie Pacjentowi (opiekunowi) podglądu podstawowych informacji na temat 
swojego pobytu w szpitalu (na jakim jest oddziale, kto jest lekarzem prowadzącym). Zbiór 
informacji może być definiowany przez administratora Zamawiającego w formacie html. 
Pytanie: 
Pytanie dotyczy modułu 29) eKontrahent (opisany w 2.6. Szpitalny System Informatyczny – 
wymagania szczegółowe) 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w nawiązaniu do opublikowanych przez 
Zamawiającego wymagań dla modułu eKontrahent uzna jako alternatywne poniższe 
wymagania szczegółowe dla modułu eKontrahent dostarczanego systemu: 

Przegląd usług realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz kontrahenta wraz z 
harmonogramami realizacji usług. 

System umożliwia przegląd usług realizowanych w jednostce Zamawiającego, 
udostępnianych do rejestracji dla placówki współpracującej, zgodnie z obowiązującą umową 
o współpracy, w zakresie: 

a.       rodzaju świadczonych usług, 

b.       personelu realizującego usługi, 

c.       dostępnego terminarza usług i personelu. 

Rezerwacja terminów wizyt pacjentów przez kontrahentów. 

a.       system musi umożliwić zaplanowanie przez kontrahentów wizyt pacjentów w 
jednostkach usługodawcy na podstawie terminarzy udostępnianych w Medycznym Portalu 
Informacyjnym: 

      i.      system zapewnia możliwość wyszukiwania usług wg nazwy usługi, nazwy jednostki 
organizacyjnej, w której udzielana jest usługa, lekarza udzielającego usługę, 

      ii.      system prezentuje szczegółowe informacje o wybranej usłudze zawierające: 
warunki udzielenia usługi, dane teleadresowe miejsca udzielania usługi, informacje o 
personelu udzielającym usługę, 

      iii.      system zapewnia możliwość wyboru terminu udzielenia usług na podstawie 
grafików zdefiniowanych w systemie HIS, 
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      iv.      system umożliwia zapis wskazanych przez kontrahenta plików (np. dokumentów 
medycznych) w kontekście planowanej wizyty. 

b.       system musi umożliwić zarejestrowanie i wydruk danych skierowania pacjenta na 
planowaną wizytę, 

c.       system musi umożliwić anulowanie przez kontrahenta wcześniej zaplanowanych 
wizyt, 

d.       system integruje się z terminarzami HIS w zakresie pobierania informacji o 
dostępnych terminach wizyt, 

e.       system integruje się z rejestrem planowanych wizyt w HIS w zakresie: 

      i.      rezerwacji terminu wybranego świadczenia wraz z rejestracją danych skierowania, 

      ii.      anulowania terminów zaplanowanych wizyt, 

f.        system integruje się z modułem Sprzedaży Usług Medycznych HIS w zakresie: 

      i.      dostępu do listy pacjentów przypisanych do umów pomiędzy kontrahentem a 
Usługodawcą, 

      ii.      pobierania listy usług dostępnych w ramach umów pomiędzy kontrahentem a 
Usługodawcą, 

      iii.      pobierania szczegółowych informacji o warunkach udzielenia wybranej usługi: 
dostępne terminy w określonych placówkach, dopłata pacjenta, zdefiniowane ograniczenia. 

g.       System umożliwia wybór jednostki organizacyjnej, jeżeli usługa udzielana jest w wielu 
miejscach. 

System umożliwia wydruk informacji o zaplanowanej wizycie. 

System umożliwia przegląd zaplanowanych wizyt pacjenta. 

System umożliwia prezentację szczegółowych danych zaplanowanej wizyty: informacji o 
usłudze medycznej wraz z warunkami udzielenia usługi, danych teleadresowych miejsca 
udzielenia usługi, informacji o personelu udzielającym usługi (o ile jest wybrany na etapie 
rezerwacji terminu wizyty), planowanego terminu wizyty. 

System umożliwia wybór personelu/lekarza udzielającego usługi medycznej, o ile jest 
dostępny dla danej usługi. 

Możliwość wskazania/zlecenia badań do realizacji w czasie rezerwowanej wizyty pacjenta. 

Zmiana planowanego terminu realizacji usługi medycznej dla wskazanej rezerwacji. 

Przegląd rezerwacji terminów udzielenia usług medycznych z wyróżnieniem stanu 
rezerwacji (planowane, zrealizowane, anulowane). 

Wydruk potwierdzenia rezerwacji terminu udzielenia usług medycznych. 

System umożliwia prezentacje szczegółowych danych zaplanowanej wizyty: informacji o 
usłudze medycznej wraz z warunkami udzielenia usługi, danych teleadresowych miejsca 
udzielenia usługi, planowanego terminu badania. 

System umożliwia anulowanie rezerwacji wskazanego terminu badań. 

System umożliwia anulowanie rezerwacji wskazanego terminu wizyty. 

System umożliwia wydruk informacji o zaplanowanej wizycie. 
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System umożliwia wyszukiwanie usługi medycznej, badania; usługa może być wyszukiwana 
z wykorzystaniem następujących kryteriów: 

a.       nazwy usługi (poprzez podanie dowolnego ciągu znaków zawierającego się w nazwie 
usługi), 

b.       nazwy jednostki organizacyjnej szpitala, w której udzielana jest oczekiwana usługa. 

System umożliwia przegląd dostępnych dla placówki współpracującej terminów wizyt 
związanych z udzieleniem wybranej usługi medycznej oraz wybór wskazanego terminu; po 
wybraniu terminu system blokuje możliwość jego wyboru przez innych użytkowników 
zarówno korzystających z aplikacji portalowych, jak i systemu szpitalnego. 

System umożliwia prezentację szczegółowych danych planowanego badania: 

a.       wybranej usługi medycznej, w tym informacji o warunkach udzielenia usługi, 

b.       danych adresowych miejsca udzielenia usługi, 

System rejestruje skierowanie na usługę, gdzie jednostką wystawiającą jest placówka 
współpracująca, a lekarzem kierującym lekarz dokonujący rejestracji lub inny wskazany 
pracownik placówki współpracującej. 

Zlecanie badań próbek pobranych przez kontrahentów. 

a.       system musi umożliwić rejestrowanie zleceń na wykonanie wskazanych badań, 

b.       system musi umożliwić rejestrację w systemie danych o pobraniu próbek do badań: 
wskazanie rodzaju pobranej próbki  (materiału do badań), daty pobrania, 

c.       system musi umożliwić wydruk potwierdzenia zlecenia wykonania badań, 

d.       system musi umożliwić przegląd i wyszukiwanie zleconych badań wg następujących 
kryteriów: pacjent, zlecona usługa, data zlecenia. System prezentuje stan realizacji zlecenia. 

e.       system integruje się on-line z HIS w zakresie: 

      i.      rejestracji w HIS informacji o zleconych badaniach, 

      ii.      pozyskania informacji o stanie realizacji zlecenia. 

      iii.      pobierania dostępnych terminów udzielenia wybranych świadczeń, 

      iv.      anulowania terminów zaplanowanych wizyt, 

      v.      rezerwacji terminu wybranego świadczenia wraz z rejestracją danych skierowania, 
o ile są one wprowadzone przez pacjentów, 

      vi.      pobierania informacji o planowanych terminach wizyt. 

f.        System umożliwia wybór jednostki organizacyjnej, jeżeli usługa udzielana jest w wielu 
miejscach. 

g. System umożliwia zlecanie badań dla pacjentów NN zapisanych w rejestrze pacjentów 
kontrahenta 

Udostępnienie wyników badań i dokumentacji medycznej pacjentów. 

a.       system musi umożliwić pobranie przez kontrahentów dokumentów medycznych 
udostępnionych przez pacjentów w module e-Pacjent Medycznego Portalu Informacyjnego, 
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b.       system musi udostępniać dokumenty medyczne opisujące realizację usług 
medycznych zleconych przez danego kontrahenta, 

c.       system integruje się z Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej w 
zakresie wyszukiwania i pobierania udostępnianych elektronicznych dokumentów 
medycznych, 

d.       system prezentuje zarejestrowane w HIS wyniki badań zleconych przez danego 
kontrahenta. 

e.       o ile pacjent posiada własny dostęp do portalu medycznego Zamawiającego, wyniki 
badań i wizyt są udostępniane na jego osobistym koncie 

Raportowanie. 

System umożliwia wydruk raportu prezentującego liczby zrealizowanych usług medycznych 
zaplanowanych lub zleconych w module e-Kontrahent, z możliwością filtrowania wg usługi 
oraz okresu realizacji usługi. 

Tworzenie grup użytkowników; przyporządkowanie użytkowników do grup. 

Przegląd efektywnych uprawnień użytkownika wynikających z przynależności do grup 
użytkowników, przypisanych ról i praw 

Możliwość przydzielania uprawnień do obługi wybranych kontrahentów 

Definiowanie polityk poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika, możliwość przypisania 
wskazanych polityk do użytkowników. 

Kontrola złożoności hasła użytkownika zgodnie z przypisaną polityką poziomu 
bezpieczeństwa. 

Dostępność interfejsu do kontroli praw przyznanych użytkownikom  

Dostępność interfejsu do zarządzania prawami przyznanych użytkownikom 

Użytkownicy systemu nie odpowiadają bezpośrednio użytkownikom systemu zarządzania 
bazą danych. 

Możliwość delegowania uprawnień do administrowania uprawnieniami w poszczególnych 
podsystemach 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza alternatywną funkcjonalność zaproponowaną przez pytającego. 

 

Numer pytania: 37.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 30) Telekonsultacja  
Numer wymagania: 1.  
Treść wymagania:  
Za pomocą tej aplikacji pacjent ma możliwość zarejestrować się na wizytę zdalną przez 
moduł eRejestracja i odbyć tzw. eWizytę  
Pytanie: 
Pytanie dotyczy modułu 30) Telekonsultacja (opisany w 2.6. Szpitalny System Informatyczny 
– wymagania szczegółowe) 
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Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w nawiązaniu do opublikowanych przez 
Zamawiającego wymagań dla Telekonsultacji uzna jako alternatywne poniższe wymagania 
szczegółowe dla Telekonsultacji dostarczanego systemu: 

System musi umożliwiać wywołanie bezpośrednio z okna wizyty w gabinecie, narzędzia do 
prowadzenia telekonsultacji z pacjentem. 

Narzędzie do telekonsultacji musi umożliwiać prowadzenie minimum rozmowy audio-wideo 
z możliwością włączania i wyłączania kanału wideo przez obydwie strony konwersacji. 

O rozpoczęciu połączenia telekonsultacji może zdecydować wyłącznie lekarz. Narzędzie do 
telekonsultacji musi uniemożliwiać inicjowanie połączeń ze strony systemu lub pacjenta, 
nawet jeśli minęła umówiona godzina rozpoczęcia telekonsultacji. 

System musi umożliwiać połączenie telekonsultacji wyłącznie z osobą, która otrzymała 
powiadomienie o rozpoczynającej się telekonsultacji - pacjent lub jego opiekun. 

Narzędzie do telekonsultacji musi zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności przy  zestawianiu połączenia nie mogą być przekazywane 
dane pozwalające zidentyfikować pacjenta. 

Narzędzie do telekonsultacji musi zapewniać możliwość uruchomienia wyłącznie w 
infrastrukturze zapewniającej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. W 
szczególności połączenia muszą być realizowane za pomocą połączeń szyfrowanych. 

Narzędzie do telekonsultacji musi umożliwiać pacjentowi dołączenie do telekonsultacji z 
dowolnego urządzenia klasy tablet, telefonu lub komputera, wyposażonych minimum w 
mikrofon i ew. kamerę oraz mających dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej (Chrom, 
Firefox, Opera, Safari) lub innych ogólnodostępnych aplikacji instalowanych na urządzeniu. 

System musi umożliwiać wysłanie do pacjenta lub jego opiekuna, powiadomienia o 
zbliżającej się, umówionej telekonsultacji za pomocą wiadomości SMS i/lub email. 

System musi uniemożliwiać dołączenie kogokolwiek do zakończonej przez lekarza 
telekonsultacji. 

W przypadku zamknięcia połączenia ze strony pacjenta, musi być możliwość ponownego 
nawiązania połączenia z lekarzem, dopóki ten nie zakończy telekonsultacji. 

System musi zapewniać wsparcie w zakresie właściwego rozliczenia  telekonsultacji 
minimum w zakresie ewidencji właściwej procedury medycznej po potwierdzeniu realizacji 
świadczenia w trybie telekonsultacji. 

System musi zapewniać blokowanie połączeń poza czasem trwania wizyty 
ewidencjonowanej w module HIS obsługującym gabinet, oznaczonej jako dostępna do 
realizacji w trybie telekonsultacji. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza alternatywną funkcjonalność zaproponowaną przez pytającego. 

 

Numer pytania: 38.  
Nazwa modułu:  
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 31) ePowiadomienia 
Numer wymagania: 1.  
Treść wymagania:  
Wysyłanie wiadomości testowych o dowolnej treści przez e-mail lub SMS. 
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Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganiu wystąpiła omyłka pisarska i 
używając terminu "testowych" miał na myśli "tekstowych". 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza że w wymaganiu wystąpiła omyłka pisarska i używając terminu 
"testowych" miał na myśli "tekstowych". 

 

Numer pytania: 39. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 31) ePowiadomienia 
Numer wymagania: 2. 
Treść wymagania: 
Możliwość konfiguracji wiadomości o dowolnej treści z możliwością wykorzystania 
dowolnych informacji w bazie danych systemu HIS. 

 

 
Pytanie: 
W związku z tym, że funkcjonalność konfiguracji wiadomości z możliwością wykorzystania 
dowolnych informacji z bazy danych systemu HIS jest niezwykle ryzykowna, gdyż może 
spowodować niekontrolowane ujawnienie wrażliwych danych, prosimy  Zamawiającego o 
zmianę wymagania na następujące: "System umożliwia zdefiniowanie treści oraz 
parametrów powiadomień, wysyłanych w danym czasie do określonej grupy pacjentów za 
pośrednictwem sms, email." 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający pozostawia wymóg bez zmian. 

 

Numer pytania: 40. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 31) ePowiadomienia 
Numer wymagania: 3. 
Treść wymagania: 
Możliwość konfiguracji dowolnych zdarzeń powodujących wysłanie wskazanych wiadomości 
(np. zdarzenie czasowe, akcja użytkownika, zdarzenie bazy danych). 

 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli 
zdarzeniami powodującymi wysłanie automatycznych powiadomień będą związane z 
pacjentem: przyjęcie, wypis, zaplanowanie terminu, przeniesienie międzyoddziałowe, 
zlecenie badania, wynik badania. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli zdarzeniami powodującymi wysłanie 
automatycznych powiadomień będą związane z pacjentem: przyjęcie, wypis, zaplanowanie 
terminu, przeniesienie międzyoddziałowe, zlecenie badania, wynik badania. 
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Numer pytania: 41. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 31) ePowiadomienia 
Numer wymagania: 4. 
Treść wymagania: 
Określanie terminu ważności wiadomości, po którym niewysłana wiadomość staje się 
nieważna. 

 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli 
określanie terminu ważności wiadomości będzie dotyczyło bieżącej komunikacji z 
personelem. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Numer pytania: 42. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 31) ePowiadomienia 
Numer wymagania: 7. 
Treść wymagania: 
 możliwość wysyłania plików jako załączniki do wiadomości e-mail. 

 
Pytanie: 
Prosimy o określenie rodzajów załączników (wyniki badań, dokumenty zgód na zabieg, itd.), 
formatów oraz wielkości plików, które miałyby być dołączane do wiadomości e-mail oraz 
informacje czy załączniki miałyby być dołączane automatycznie do wiadomości 
generowanych przez system czy wymaganie dotyczy wyłącznie wiadomości wysyłanych 
„ręcznie” przez personel albo o usunięcie wymagania ze względu na jego nieprecyzyjność. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiającemu zależy na funkcjonalności pozwalającej na dołączeniu do wiadomości  
wcześniej zdefiniowanych dokumentów (np. informacji dot. przygotowania pacjenta do 
badania lub pobytu w szpitalu, informacji dot. jego praw).  Wielkość plików obsługiwanych do 
16MB. Liczba plików do  załączenia do jednej wiadomości  min. 10. Zamawiający przewiduje 
korzystać z formatów: pdf, doc,docx,xls,odt,rtf,jpg,bmp. 

 
Numer pytania: 43. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 31) ePowiadomienia 
Numer wymagania: 8. 
Treść wymagania: 
Obsługa wysyłania wiadomości SMS z wykorzystaniem wybranego, internetowego dostawcy 
usług (np. Redlink, SMS Api, PLUS/Polkomtel). 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli obsługa 
wysyłania wiadomości SMS będzie realizowana z wykorzystaniem alternatywnych do 
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wymienionych przez Zamawiającego internetowych dostawców usług - dostawców 
sprawdzonych w użytkowaniu przez Wykonawcę. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli obsługa wysyłania wiadomości SMS 
będzie realizowana z wykorzystaniem alternatywnych do wymienionych przez 
Zamawiającego internetowych dostawców usług pod warunkiem nie wyższych kosztów 
wysyłania SMS niż u dostawców zaproponowanych przez Zamawiającego. 

 
Numer pytania: 44. 
Nazwa modułu: 
2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe - 31) ePowiadomienia 
Numer wymagania: 9. 
Treść wymagania: 
Możliwość wysyłania wiadomości SMS z ustawianiem pola Sender ID (nazwa nadawcy 
zamiast numeru telefonu). 
 
Pytanie: 
Nie każdy dostawca usługi wysyłania SMS umożliwia przekazanie nazwy nadawcy zamiast 
nr telefonu (Sender ID). Prosimy o wskazanie konkretnego dostawcy usługi SMS albo 
usunięcie wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga możliwości szkorzystania z opisanej funkcjonalności w przypadku 
kiedy dostawca usługi wysyłania SMS daje taką możliwość. 
 
 
 
Numer pytania: 45.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych   
Numer wymagania: 40.  
Treść wymagania:  
 nowi pacjenci,  
Pytanie: 
Czy Zamawiający pod pojęciem „nowi pacjenci” rozumie pacjentów, którzy zostali 
zarejestrowani na izbie przyjęć i są na obserwacji? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Przez nowych pacjentów Zamawiający rozumie takich, którzy posiadają założoną kartotekę 
w systemie (wprowadzonych do tzw rejestru pacjentów) ale nie zaewidencjonowano im 
jeszcze żadnych świadczeń, pobytów.  

 
Numer pytania: 46. 
Nazwa modułu: 
Ruch Chorych  
Numer wymagania: 41. 
Treść wymagania: 
 wypisani pacjenci, 
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Pytanie: 
Czy pod pojęciem „wypisani pacjenci” należy rozumieć  odmowę przyjęcia pacjenta do 
szpitala, z wpisem do Wykazu Odmów i Porad Ambulatoryjnych? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Pod pojęciem „wypisani pacjenci”  Zamawiający rozumie, pacjentów z zakończonymi 
pobytami w szpitalu a więc zarówno pacjentów z odmowami przyjęcia jak i tych których 
wypisano ze szpitala. 
 
Numer pytania: 47. 
Nazwa modułu: 
Ruch Chorych  
Numer wymagania: 43. 
 
Treść wymagania:  
Analiza danych nowego pacjenta podczas wprowadzania – mechanizmy weryfikujące 
unikalność danych (np. PESEL).  
Pytanie: 
Czy Zamawaajacy uzna wymaganie za spełnione, jeśli system będzie weryfikował 
poprawność danych tj PESEL ? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga aby system walidował dane nowo wprowadzanego pacjenta pod 
kątem ich istnienia w bazie danych ( rejestrze pacjentów) 

 
Numer pytania: 48. 
Nazwa modułu: 
Ruch Chorych  
Numer wymagania: 51. 
Treść wymagania: 
Możliwość kopiowania wykonanych procedur medycznych na kolejne dni (również z 
możliwością pominięcia sobót, niedziel) lub kolejne godziny w danym dniu. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o cykliczne zlecanie 
badań (możliwość definicji cyklu: Interwał cyklu, Liczba zleceń w cyklu, Daty od...data do...) 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający zmienił przywoływany zapis w związku z odwołaniem do KIO. Aktualnie 
przyjmuje następujące brzmienie: „Możliwość kopiowania wykonanych procedur 
medycznych w obrębie jednego pobytu”. Jednocześnie ad meritum Zamawiający nie 
potwierdza. Wymaganie dot. możliwości kopiowania procedur medycznych na kolejne dni 
lub kolejne godziny w danym dniu. 

 
Numer pytania: 49.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych   
Numer wymagania: 53.  
Treść wymagania:  
Możliwość definiowania przez administratora minimalnego zbioru danych, który musi być 
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uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta.  
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli podczas zakończenia wizyty system 
wyświetli komunikat o braku wygenerowania danych dokumentów? Lista wymaganych 
typów dokumentów dla danej jednostki byłaby definiowana przez administratora. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna również wymaganie za spełnione spełnione jeżeli podczas zakończenia 
wizyty system wyświetli komunikat o braku wygenerowania danych dokumentów. Lista 
wymaganych typów dokumentów dla danej jednostki musie być definiowana przez 
administratora. 
 

 
Numer pytania: 50.  
Obszar SIWZ: zal8_opz.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych   
Numer wymagania: 59.  
Treść wymagania:  
System jest wyposażony w możliwość oznaczania kolorami zdefiniowanych grup pacjentów. 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie oznaczenie pacjenta jako 
monitorowanego przez Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach pobytu. Tak 
oznaczony pacjent w ramach danej opieki (aktualnie przypisany do ZWR) powinien być 
prezentowany w odróżnialny sposób, np. dane prezentowane na tle w innym kolorze. 
Ponadto system pozwoli na wyróżnienie na liście pacjentow z oznaczeniem groźnego wirusa 
lub bakterii, statusu EWUŚ, kwarantanny 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający zmienił wymaganie na podstawie odwołania wniesionego do KIO. 

Obecne przyjmuje on brzmienie „ System jest wyposazony w możliwość oznaczania 
kolorami zdefiniowanych grup pacjentów dla obsługi TRIAGE zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami prawnymi w tym zakresie”. 

 
Numer pytania: 51.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych   
Numer wymagania: 69.  
 
Treść wymagania : 
Możliwość wydruku podstawowych standardowych dokumentów (np. karta informacyjna Izby 
Przyjęć, karta odmowy przyjęcia do szpitala, itp.) z zakresu danych gromadzonych w 
systemie. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co należy rozumieć pod pojęciem "itp." lub 
usunięcie zapisu z wymagania 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje wydruku dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz 
opracowanych w toku wdrożenia. 
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Numer pytania: 52. 
Nazwa modułu: 
Ruch Chorych  
Numer wymagania: 77. 
 
Treść wymagania:  
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych w zakresie co najmniej 
identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz 
pracownika po identyfikatorze osobowym.  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczająca będzie współpraca z czytnikami 
kodów kreskowych i kolektorami danych w zakresie  identyfikacji pacjenta po kodzie 
zamieszczonym na dokumentacji medycznej 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza. 

 
Numer pytania: 53.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych   
Numer wymagania: 78 . 
Treść wymagania:  
Możliwość wydruku podstawowych dokumentów (karta informacyjna Izby Przyjęć, karta 
odmowy przyjęcia do szpitala) z zakresu danych gromadzonych w systemie wg wzorów 
standardowo dostępnych w systemie.  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co należy rozumieć pod pojęciem "itp." lub 
usunięcie zapisu z wymagania 
Odpowiedź Zamawiającego  

W wymaganiu 78 – Ruch chorych – nie występuje pojęcie „itp.”. 

 
Numer pytania: 54. 
Nazwa modułu: 
Ruch Chorych  
Numer wymagania: 82. 
Treść wymagania: 
Wydruk danych z wymienionych powyżej ksiąg. 
Pytanie: 
Bezpośrednio nad wymaganiem nie ma żadnego wymagania mówiącego o księgach. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje wydruku ksiąg wyłącznie zgodnie z 
brzmieniem innych wymagań określonych w OPZ, a mówiących o takich wydrukach 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający używając określenia „danych z wymienionych powyżej ksiąg” ma na myśli 
wszystkie księgi wymienione powyżej w wymaganiach dot. Ruchu chorych. 

 
Numer pytania: 55.  
Nazwa modułu:  
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Ruch Chorych   
Numer wymagania: 88.  
Treść wymagania:  
Możliwość wglądu do słownika numerów umów przychodni i szpitali NFZ. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że chodzi o dostęp do wykazu umów oraz 
możliwości wyszukiwania według numeru umowy 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza że że chodzi o dostęp do wykazu umów oraz możliwości 
wyszukiwania według numeru umowy. 

 
Numer pytania: 56.  
Nazwa modułu:   
Ruch Chorych   
Numer wymagania: 98.  
Treść wymagania:  
nowi pacjenci,  
Pytanie: 
Czy Zamawiający pod pojęciem „nowi pacjenci” rozumie pacjentów, którzy zostali 
zarejestrowani na izbie przyjęć i są na obserwacji? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Przez nowych pacjentów Zamawiający rozumie takich, którzy posiadają założoną kartotekę 
w systemie (wprowadzonych do tzw rejestru pacjentów) ale nie zaewidencjonowano im 
jeszcze żadnych świadczeń, pobytów. 

 
 
Numer pytania: 57.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych   
Numer wymagania: 99.  
Treść wymagania:  
 wypisani pacjenci,  
Pytanie: 
Czy pod pojęciem „wypisani pacjenci” należy rozumieć  odmowę przyjęcia pacjenta do 
szpitala, z wpisem do Wykazu Odmów i Porad Ambulatoryjnych? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Pod pojęciem „wypisani pacjenci”  Zamawiający rozumie, pacjentów z zakończonymi 
pobytami w szpitalu a więc zarówno pacjentów z odmowami przyjęcia jak i tych których 
wypisano ze szpitala. 
 

 
Numer pytania: 58.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych   
Numer wymagania: 101.  
Treść wymagania: 
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Analiza danych nowego pacjenta podczas wprowadzania – mechanizmy weryfikujące 
unikalność danych (np. PESEL).  
Pytanie: 
Czy Zamawaajacy uzna wymaganie za spełnione, jeśli system będzie weryfikował 
poprawność danych tj PESEL ? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga aby system walidował dane nowo wprowadzanego pacjenta pod 
kątem ich istnienia w bazie danych ( rejestrze pacjentów) 

 
 
Numer pytania: 59.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych   
Numer wymagania: 106.  
Treść wymagania:  
możliwość zablokowania zakładania kilku aktywnych kart DiLO dla pacjenta, 
Pytanie: 
Prosimy potwierdzenie, że w przypadku blokady dodania nowej karty wystarczające jest 
ostrzeżenie użytkownika o istniejącej aktywnej karcie DiLO dla danego pacjenta 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku ostrzeżenia użytkownika  o 
istniejącej aktywnej karcie DiLO dla danego pacjenta. 

 
Numer pytania: 60.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych   
Numer wymagania: 112.  
Treść wymagania:  
 podgląd listy świadczeń, w ramach których następuje realizacja kolejnych etapów obsługi 
karty DiLO.  
Pytanie: 
Czy wystarczająca jest możliwość wyświetlenia na zestawieniu pozycji rozliczeniowych 
pacjenta, które w danych szczegółowych pozycji rozliczeniowej mają odnotowany dokument 
DiLO (kod systemu dokumentu = DiLO) 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuści sposób działania zaproponowany przez pytającego. 

 
Numer pytania: 61.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych  
Oddział 
Numer wymagania:   
Treść wymagania:  
ODDZIAŁ 
Pytanie: 
W zakresie wymagań o numerach od 117 do 256 dla obszaru Ruch Chorych Oddział 
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prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że równoważnym dla opublikowanego materiału 
będzie dostarczenie systemu, który spełnia następujące wymagania: 
Pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe informujące o 
liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentów wypisywanych, 
do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia 
System musi umożliwić prezentację na głównym pulpicie modułu informacji o liczbie 
pacjentów przebywających na przepustkach. 
Obsługa listy pacjentów modułu 
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w 
szczególności: 
 - stan pacjenta 
 - status pacjenta ( przysłany z IP, przebywający na oddziale, skierowany do innej jednostki, 
na przepustce, uciekinier) 
 - status eWUŚ 
 - identyfikator pacjenta 
 - lekarz prowadzący 
 - nazwisko i imię 
 - nr Wykazu Głównego 
 - rozpoznanie 
 - płatnik 
 - nr kartoteki  i karty pacjenta 
 - zlecenia leków modyfikowane w ciągu ostatnich X godzin 
 - z aktualnymi zleceniami leków 
 - obsługiwani w innych jednostkach 
 - z przepustkami do zatwierdzenia 
- przepustki planowane 
 - zlecenia leków do potwierdzenia 
 - obsługiwani w trybie IOM 
 - bez obserwacji lekarskich 
 - wyszukanie pacjenta z wykorzystaniem kodu paskowego (w którym zakodowany jest 
identyfikator pacjenta) z opaski  
 - osoby poniżej określonego wieku (roku życia) 
 - status sprzedaży 
 - pacjentów oddziału z przepustką zaplanowaną na dany dzień. 
 - pacjentów po danych pielęgniarki prowadzącej. 
 - odfiltrowanie listy pacjentów tylko do takich co posiadają alergie 
- z wpisem/bez wpisu w harmonogramie przyjęć 
"System powinien umożliwić wyszukiwanie na listach pacjentów (RCH, Stacja dializ, 
Zakażenia, Gabinet, Rejestracja, Pracownia) pacjentów z groźnym wirusem lub bakteria: 
- Czy zakażenie – kryterium powinno umożliwić zawężenie wyników wyszukiwania do 
pacjentów z 
zakażeniem; 
- Czy podejrzenie – kryterium powinno umożliwić zawężenie wyników wyszukiwania do 
pacjentów z 
podejrzeniem zakażenia; 
- Czy kwarantanna – kryterium powinno umożliwić zawężenie wyników wyszukiwania do 
pacjentów z 
kwarantanna; 
- Rozpoznanie – kryterium powinno umożliwić zawężenie wyników wyszukiwania do 
pacjentów oznaczonych groźnym wirusem z konkretnym rozpoznaniem; 
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- Zakażenie – kryterium powinno umożliwić zawężenie wyników wyszukiwania do pacjentów 
oznaczonych groźnym wirusem z konkretnym rodzajem zakażenia." 
System musi umożliwić modyfikację danych osobowych pacjentów przebywających na 
oddziale. 
System musi umożliwiać przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie:  
 - danych osobowych, 
 - danych z poszczególnych pobytów szpitalnych,  
W zależności od konfiguracji system musi umożliwiać prezentację statusu TRIAGE podczas 
przeglądu informacji o wizytach i hospitalizacjach pacjenta. 
System musi umożliwiać rejestrację i śledzenie historii dokumentów uprawniających do 
uzyskania świadczeń. 
System musi umożliwiać określenie stopnia niepełnosprawności w danych osobowych 
pacjenta. 
System musi umożliwiać obsługę innych dokumentów tożsamości niż dowód 
osobisty/paszport dla opiekuna/osoby upoważnionej. 
System umożliwia automatyczne tworzenie wpisów w skorowidzu pacjentów dla opiekunów 
danego pacjenta. 
System musi umożliwiać ewidencję pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami, których 
dane są objęte ograniczonym dostępem. 
System musi umożliwić ograniczenie widoczności danych niejawnych za pomocą 
uprawnień. W ramach danej opieki musi istnieć możliwość przeglądu danych niejawnych, 
pomimo braku uprawnień. 
"System musi umożliwiać dodanie zdjęcia pacjenta w ramach danych osobowych:  
- z pliku graficznego,  
- zeskanowanego,  
- wykonanego podczas przyjęcia pacjenta" 
"System musi umożliwiać gromadzenie danych o lekach stale przyjmowanych przez 
pacjenta m.in.  w zakresie 
-nazwy leku  
-okresu przyjmowania leku 
-dawkowania 
-rozpoznania 
-źródła informacji" 
Przyjęcie pacjenta na oddział 
Przyjęcie pacjenta do oddziału powinno odbywać się w jednym z trybów: 
 - w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratunkowy 
 - w trybie nagłym 
 - planowane na podstawie skierowania 
 - planowane, poza kolejnością, na podstawie posiadanych uprawnień 
 - przymusowe 
 - przeniesienie z innego szpitala 
 - przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu 
 - noworodka, w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddziału neonatologicznego) 
System musi umożliwiać oznaczenie pacjenta jako przyjętego w ramach powikłań po 
zabiegu. 
System musi umożliwić rejestrację odmowy lub anulowania przyjęcia do Oddziału, 
skutkujące wycofaniem danych pacjenta na Izbę Przyjęć lub innej jednostki kierującej (inny 
oddział).  System powinien umożliwić przegląd wycofanych pobytów dla wybranego pacjenta 
wraz z danymi wycofania. 
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System musi umożliwiać zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do 
Harmonogramu przyjęć Oddziału, 
System musi umożliwić dodanie zdefiniowanej (dla jednostki lub odcinka) listy procedur 
medycznych podczas przyjmowania pacjenta na oddział. 
System powinien  prezentować czas, jaki upłynął od ostatniej hospitalizacji, w tym 
hospitalizacji o tym samym rozpoznaniu, co aktualna 
System musi umożliwić określenie wymagalności przypisania łóżka pacjentowi podczas 
przyjęcia na Oddział. 
System musi umożliwiać określenie kategorii łóżka (stałe, dostawka). Kategoria łóżka 
powinna być widoczna co najmniej w raportach statystycznych oddziału, dzienniku ruchu 
chorych oddziału oraz wskaźnikach szpitalnych. 
System musi umożliwiać przypisanie do pacjenta sali/łóżka z innej jednostki, niż ta na której 
pacjent aktualnie przebywa. Jednocześnie system musi prezentować na dedykowanych 
raportach i zestawieniach informację o przypisaniu pacjenta do sali lub łóżka w innej 
jednostce niż ta w której pacjent ma zarejestrowany pobyt na oddziale. 
Podczas rejestracji przyjęcia pacjenta na oddział system powinien umożliwiać: 
 - nadanie numeru Wykazu Oddziałowego – automatycznego lub wpisanie przez 
użytkownika, 
 - wprowadzenie danych lekarza prowadzącego, 
 - ewidencję pielęgniarki prowadzącej, 
 - możliwość modyfikacji danych płatnika, 
 - wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka oddziałowego, 
łóżka, 
 - podpowiadanie czasu trwania pobytu na oddziale. System powinien umożliwiać określanie 
domyślnej liczby dni pobytu dla oddziałów 
System powinien umożliwić automatyczne oznaczenie pacjenta objętego kwarantanna. 
Oznaczenie pacjenta powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy podczas weryfikacji uprawnień 
pacjenta w systemie eWUŚ, w odpowiedzi zwrócona zostanie informacja o objęciu pacjenta 
kwarantanną. Dodatkowo system powinien na liście pacjentów oznaczyć takich pacjentów 
dedykowanym znakiem graficznym (ikona) oraz powinna zostać wyświetlona informacja do 
kiedy dany pacjent objęty jest kwarantanną 
Pobyt pacjenta na oddziale 
System musi umożliwić rejestrację wywiadu wstępnego z możliwością użycia słownika 
tekstów standardowych lub zdefiniowanych formularzy. W ramach danej jednostki 
organizacyjnej powinna istnieć możliwość zdefiniowania innego domyślnego formularza 
dokumentacji medycznej. 
System musi umożliwiać rejestrację rozpoznań: wstępnego, końcowego, powypisowego, 
przyczyny zgonu, opisu rozpoznania 
System umożliwia wyszukiwanie rozpoznań po kodzie, nazwie i słowach kluczowych 
zdefiniowanych przez administratora systemu. 
System musi podpowiadać rozpoznanie wstępne – oddziałowego, takie samo, jak 
rozpoznanie z poprzedniego pobytu 
System powinien sygnalizować brak rozpoznania dodatkowego z zakresu V-Y przy 
podanym rozpoznaniu zasadniczym z grup S-T 
System musi umożliwiać określenie klasyfikacji TNM oraz stopni zaawansowania dla 
poszczególnych rozpoznań nowotworowych. Ponadto  system umożliwia konfigurację 
klasyfikacji TNM dla rozpoznań nowotworowych, w zakresie stopnia rozwoju i występowania 
przerzutów dla poszczególnych cech klasyfikacji. 
System musi umożliwiać ewidencję klasyfikacji TNM dla rozpoznań dodatkowych oraz 
rozpoznań współistniejących w ramach rozpoznania końcowego. 
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W przypadku modyfikacji rozpoznania, dla którego uzupełniono klasyfikację TNM, system 
musi ostrzegać użytkownika o istniejących zależnościach. 
System musi umożliwiać zdefiniowanie listy rozpoznań określających zatrucie, dla których 
wymagane jest wypełnienie formularza PSS. 
System umożliwia kopiowanie rozpoznania zaewidencjonowanego w ramach choroby 
przewlekłej pacjenta. 
System powinien umożliwiać tworzenie tymczasowych wpisów w historii choroby 
System umożliwia zbiorczy przegląd historii zmian w ramach danego pobytu na oddziale. 
System umożliwia utworzenie dedykowanego wydruku dla elementów Historii Choroby, co 
najmniej w zakresie informacji o wywiadzie, badaniu fizykalnym, epikryzie, zastosowanym 
leczeniu i zaleceniach lekarskich dot. postępowania po wypisie pacjenta ze szpitala. 
System umożliwia określenie listy wymaganych do uzupełnienia elementów historii choroby, 
walidowanych podczas przeniesienia lub potwierdzenia wypisu pacjenta. 
System musi umożliwiać autoryzację, przez lekarza, rejestrowanych elementów historii 
choroby  
Dla wpisów autoryzowanych, system musi prezentować informacje o dacie i godzinie 
autoryzacji oraz osobie autoryzującej 
System musi umożliwiać przeglądanie historii choroby, wyników badań, zleceń z wielu 
pobytów na jednym ekranie; z możliwością konfiguracji kategorii danych. 
System powinien umożliwiać wydruk historii choroby zawierający kod kreskowy 
System umożliwia wystawianie skierowania na zewnątrz z poziomu przeglądu danych 
historii choroby. 
System posiada możliwość rezygnacji z realizacji e-skierowań. 
System posiada możliwość wystawiania e-skierowań na szczepienia covidowe. 
System musi umożliwiać rejestrację informacji o zdeponowanych przez pacjenta rzeczach, z 
wpisem do wybranej księgi depozytów 
W ramach rejestracji informacji o rzeczach zdeponowanych przez pacjenta, system 
umożliwia wspomaganą definiowalnymi słownikami ewidencję rzeczy wartościowych i 
osobistych oraz rejestrację danych osoby upoważnionej do odbioru depozytu. 
System umożliwia wygenerowanie raportu depozytów w oparciu o zaewidencjonowane dane 
depozytów pacjentów. 
System musi umożliwić wpisanie planowanego czasu trwania hospitalizacji 
System powinien umożliwiać zdefiniowanie standardowego czasu pobytu pacjenta dla 
każdego z oddziałów. Czas ten powinien być podpowiadany podczas przyjęcie pacjenta na 
oddział. 
Dla oddziału psychiatrycznego system powinien umożliwiać automatyczne wyliczanie 
długości dni pobytu w celu prezentacji informacji o przeterminowanych pobytach w 
zależności od rozpoznania. 
System umożliwia rejestrację w dokumentacji medycznej faktu stosowania wobec pacjenta 
przymusu bezpośredniego. 
System umożliwia wydruk karty zastosowania przymusu bezpośredniego przed wykonaniem 
oceny 
System umożliwia obsługę oddziału o typie 'Oddział psychiatryczny', w tym prowadzenie 
rejestru przyjęć bez zgody do szpitala psychiatrycznego zgodnie z wymaganiami prawnymi. 
System musi umożliwić zamówienie dokumentacji medycznej, przechowywanej w archiwum, 
dla pacjentów przebywających w oddziale 
System musi umożliwiać przegląd historii zmian danych pobytu w oddziale 
System musi umożliwiać ewidencję zgód na wysyłanie powiadomień dla opiekuna w ramach 
hospitalizacji pacjenta. Powinna istnieć możliwość wydruku tak zaewidencjonowanej zgody 
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System musi umożliwiać oznaczenie pacjenta jako monitorowanego przez Zespół 
Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach pobytu. Tak oznaczony pacjent w ramach danej 
opieki (aktualnie przypisany do ZWR) powinien być prezentowany w odróżnialny sposób, np. 
dane prezentowane na tle w innym kolorze. 
System musi umożliwiać zbiorczy przegląd wraz z historią pacjentów przypisanych do 
Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach całego Szpitala. 
System musi umożliwiać rejestrację wykonanych oraz zlecanych pacjentowi usług, w 
szczególności:  
 - procedur, w tym zabiegów, z możliwością ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup 
 - umiejscowieniu na procedurze,  
 - badań diagnostycznych i laboratoryjnych 
 - podań leków,  
 - konsultacji, 
 - diet, 
System umożliwia powielanie definicji diety pacjenta na podstawie definicji z poprzedniego 
pobytu w ramach hospitalizacji. 
System musi umożliwiać wskazanie Jednostki Obciążanej podczas ewidencji wykonania 
procedur, konsultacji czy badań, których realizacja nie wynika ze zlecenia. 
Powinna istnieć możliwość jednoczesnego dodawania i usuwania wielu procedur 
System musi umożliwiać automatyczne generowanie procedur ICD9 dla wprowadzanych 
obserwacji lekarskich. 
System musi umożliwiać ewidencję i przegląd zestawów narzędzi zastosowanych w ramach 
pobytu pacjenta. 
System automatycznie wysyła zlecenie na próbę zgodności serologicznej krwi wraz z 
zamówieniem do Banku Krwi. 
System musi umożliwić ewidencję przepustek dla pojedynczego pacjenta bądź dla wielu 
pacjentów 
System musi umożliwić oznaczenie na przepustce pacjenta możliwości rozliczenia 
rezerwacji łóżka w oddziale psychiatrycznym. 
W danych medycznych pacjenta  musi istnieć możliwość rejestracji informacji o 
szczepieniach, alergiach, chorobach przewlekłych, grupie krwi. Dane te powinny być na 
stałe przypisane do pacjenta i widoczne w kontekście każdego pobytu. 
System musi umożliwiać wydruk dokumentu 'Karta Uodpornienia' na podstawie 
wygenerowanych planowanych szczepień wynikających z kalendarza szczepień. Dokument 
musi być zgodny z rozporządzeniem dot. szczepień obowiązkowych 
System umożliwia oznaczenie Odmowy szczepienia wynikającego z  listy szczepień 
obowiązkowych występujących w Karcie uodpornienia. 
W systemie musi istnieć możliwość potwierdzenia przez lekarza informacji o grupie krwi 
pacjenta wraz z możliwością załączenia skanu dokumentu potwierdzającego grupę krwi. 
System umożliwia zdefiniowanie wymagalności zaplanowania terminu pacjenta podczas 
wysyłania zleceń. 
System musi umożliwiać rozliczanie kart TISS-28 na oddziałach Anestezjologii i Intensywnej 
terapii (OAiIT) zgodnie z wytycznymi NFZ z uwzględnieniem sprawozdawczości świadczeń 
wynikających z czynności oznaczonych na karcie TISS28 
System umożliwia zbiorcze usunięcie kompletu rozliczeń wskazanej karty TISS28. 
System musi umożliwiać automatyczne rozliczanie karty TISS-28 podczas przenoszenia 
pacjenta na inny oddział. 
System umożliwia ewidencję kart TISS28, z możliwością powielania karty oraz wskazania 
dni pobytu w których nie została utworzona karta. 
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System umożliwia ewidencję w ramach pobytu konsultacji anestezjologicznych wykonanych 
przed rozpoczęciem hospitalizacji, umożliwiając ich rozliczenie w ramach NFZ. 
System umożliwia dodanie kart kwalifikacji do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Karty 
kwalifikacji  
System musi umożliwiać dodanie pakietu materiałów podczas grupowego dodawania leków 
w jednostkach.  
System umożliwia przeniesienie wybranych lub wszystkich kart pomocniczych podczas 
skierowanie pacjenta na inny oddział. 
System musi umożliwiać ewidencję oceny Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, 
Niepełnosprawności i Zdrowia pacjenta (ICF). Użytkownik musi mieć możliwość 
wprowadzenia wszystkich kodów ewidencji z poziomu jednego ekranu. 
"System musi umożliwiać automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu tak, by w 
przypadku nagłego wyłączenia przeglądarki (bez wcześniejszego ręcznego zapisania 
danych) użytkownik miał możliwość odzyskania wprowadzonych przez siebie zmian. 
Automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu jest możliwy na Oddziale, w zakresie: 
 - wywiadu, 
-  badania przedmiotowego, 
-  badania podmiotowego, 
-  epikryzy, 
- zastosowanego leczenia." 
System powinien walidować minimalną długość pobytu pacjenta na podstawie 
konfigurowalnego parametru w kontekście jednostki organizacyjnej 
Opieka pielęgniarska 
System musi umożliwiać ewidencję diagnoz pielęgniarskich, co najmniej, w zakresie: 
 - wprowadzania diagnoz (przy użyciu słownika diagnoz funkcjonującego w szpitalu) 
 - wprowadzania procedur wynikających z diagnozy przy użyciu słownika procedur 
funkcjonującego w szpitalu 
 - ustalenie listy diagnoz preferowanych dla jednostki 
 - przegląd diagnoz z poprzednich pobytów pacjenta w ramach bieżącej hospitalizacji 
 - realizacji procedur wynikających z diagnoz, 
 - dodania lub usuwania wielu procedur jednocześnie 
 - odnotowania realizacji wielu procedur jednocześnie 
 - edycji opisu wykonanej procedury 
 - planu realizacji 
 - wydruku indywidualnej karty procesu pielęgnacji 
 - zbiorczej realizacji procedur wynikających z jednej lub wielu diagnoz 
 - zbiorczej realizacji procedur dla wielu pacjentów 
System musi umożliwiać automatyczne dopisanie kodu procedury ICD9 podczas rejestracji 
obserwacji/przebiegu pielęgniarskiego 
System umożliwia generowanie dokumentów dotyczących opieki pielęgniarskiej w formacie 
zgodnym z PIK HL7 CDA. 
System umożliwia generowanie dokumentów dotyczących oceny stanu pacjenta w formacie 
zgodznym z PIK HL7 CDA. 
System musi zapewnić możliwość wystawienia, podglądu i edycji: 
 - zleceń wykonania diagnoz pielęgniarskich 
 - zleceń wykonania pomiarów 
 - innych zleceń pielęgniarskich 
System w ramach zleceń pielęgniarskich musi umożliwić zlecenie pomiaru złożonego oraz 
odnotowanie jego realizacji. 
System musi umożliwić jednoczesne zakończenie wielu diagnoz pielęgniarskich. 
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System musi umożliwić jednoczesne przywrócenie do realizacji wielu diagnoz 
pielęgniarskich. 
System umożliwia edycję słownika diagnoz pielęgniarskich z poziomu wprowadzania 
diagnoz dla pacjenta. 
System musi umożliwić powielenie obserwacji/przebiegu pielęgniarskiego. 
System powinien umożliwić wprowadzenie domyślnego wyniku (opisu końcowego) dla 
diagnozy pielęgniarskiej 
System musi umożliwiać określenie maksymalnego opóźnienia we wprowadzeniu opisu 
obserwacji/przebiegu pielęgniarskiego. 
System musi umożliwić określenie maksymalnego opóźnienia w wystawieniu zlecenia 
pielęgniarskiego. 
System musi umożliwiać odnotowanie realizacji wielu zleceń pielęgniarskich jednocześnie. 
System musi umożliwić wycofanie operacji realizacji lub odrzucenia zlecenia 
pielęgniarskiego. 
System powinien umożliwiać wskazanie przebiegów pielęgniarskich, które powinny zostać 
wydrukowane na raporcie z dyżuru pielęgniarskiego 
Powinna istnieć możliwość zdefiniowania, dla jednostki organizacyjnej, domyślnych diagnoz, 
które będą przypisywane pacjentowi w momencie jego przyjęcia na oddział 
System  musi umożliwiać wydruk karty gorączkowej z możliwością wyboru pomiarów , jakie 
powinny pojawić się na karcie 
System musi umożliwiać drukowanie wielu zaleceń pielęgniarskich z danego dnia na 
wydruku karty gorączkowej 
System umożliwia ewidencję pomiaru ostrości widzenia wg skali Snellena. 
Podczas badania pacjenta system umożliwia ewidencję wyniku pomiaru w czterostopniowej 
skali CCS, określającej stopień zaawansowania dławicy piersiowej. 
W zależności od konfiguracji system wymusza, dla wybranych rozpoznań związanych z 
niewydolnością serca lub dławicą piersiową, wprowadzenie wyniku badania pacjenta w skali 
NYHA lub CCS. 
System powinien umożliwiać rejestrację wyników pomiarów dokonywanych pacjentowi 
System umożliwia określenie częstotliwości wykonań pomiarów i innych zleceń 
pielęgniarskich. 
System musi umożliwiać definiowanie słowników wartości mierzonych i korzystanie ze 
słownika podczas odnotowywania pomiaru 
Musi istnieć możliwość wydruku siatek centylowych dla pomiaru wzrostu, wagi, obwodu 
głowy i BMI dla pacjentów w różnych grupach wiekowych. 
System musi umożliwić powiązanie wyniku pomiaru ze zleceniem pomiaru. 
System umożliwia generowanie powiadomień o patologicznym wyniku badania. 
System musi umożliwiać wprowadzanie wyników pomiarów złożonych, na które składa się 
kilka pomiarów prostych. 
System musi umożliwić ewidencję przebiegów pielęgniarskich 
System musi umożliwiać wprowadzanie opisów zaleceń pielęgniarskich 
System musi umożliwiać wprowadzanie opisów wywiadu pielęgniarskiego 
System musi umożliwiać wprowadzani informacji o stopniu sprawności pacjenta 
System musi umożliwiać wprowadzanie opisów historii pielęgnowania 
System musi umożliwić podgląd opisów zaleceń i wywiadów pielęgniarskich dla całej 
hospitalizacji pacjenta, a nie tylko dla bieżącego pobytu. 
System daje możliwość zablokowania zapisu danych zaleceń pielęgniarskich przed 
wydaniem depozytu pacjenta 
System musi umożliwiać rozszerzenie definicji diagnoz i procedur pielęgniarskich o diagnozy 
i interwencje wg klasyfikacji ICNP 



 

 

 

                                                                                         38 

System musi umożliwiać wybór diagnoz i procedur pielęgniarskich dla pacjenta wg kodów i 
nazw klasyfikacji ICNP oraz umożliwić wprowadzanie danych diagnoz i procedur przy użyciu 
pojęć z klasyfikacji ICNP 
System musi umożliwiać rejestrację przebiegu pielęgniarskiego bezpośrednio z listy 
pacjentów 
System musi umożliwiać określanie kategorii opieki pielęgniarskiej dla pacjenta 
System musi umożliwiać automatyczne ustalanie kategorii opieki pielęgniarskiej dla 
pacjenta, na podstawie kategorii określanych dla kryterium: aktywność fizyczna, odżywianie, 
wydalanie 
System umożliwia określanie poziomu intensywności opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 
na oddziałach intensywnej terapii. 
System musi umożliwiać wydruk przebiegów pielęgniarskich 
Musi istnieć możliwość wykorzystania definiowanych formularzy do opisu przebiegu 
pielęgniarskiego 
System musi umożliwiać tworzenie zapotrzebowania żywnościowego dla pacjentów oddziału 
z możliwością przeliczenia ilości zamawianych posiłków wg przypisanych pacjentom diet 
System musi umożliwiać uzupełnienie zapotrzebowania żywnościowego o zamówienia 
dodatkowych posiłków i materiałów 
System musi umożliwiać ewidencję podania leku  należącego do pacjenta (niezależnie od 
listy leków w receptariuszu szpitalnym/oddziału)  
System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z oceną stanu odżywiania 
pacjenta 
Podczas tworzenia dokumentu oceny stanu odżywiania, system powinien uzupełniać 
dokument danymi ostatnich pomiarów 
System musi umożliwić ewidencję kart pomocniczych z poziomu opieki pielęgniarskiej 
System musi umożliwiać podgląd karty bilansu płynów w ramach opieki pielęgniarskiej 
System musi umożliwiać  dodanie zlecenia pielęgniarskiego grupie pacjentów. 
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów, dla których istnieją zlecenia 
pielęgniarskie, z użyciem kryteriów okresu planowanego wykonania oraz rodzaju i nazwy 
zlecenia pielęgniarskiego. 
System umożliwia wygenerowanie wykazu, zawierającego listę pacjentów z COVID-19, 
zgodnego z szablonem xls publikowanym przez Narodowy Instytut Kardiologii publikowanym 
w sekcji 'Dla integratorów' https://rejestrcovid.mz.gov.pl/ 
System umożliwia ewidencję danych ankiety epidemiologicznej, w związku z podejrzeniem 
zakażeniem COVID-19. W ankiecie możliwe jest wskazanie minimum daty wyniku badania 
w kierunku SARS-CoV-2 oraz określenie rodzaju wyniku zgodnego ze słownikiem 
wskazanym w szablonie wykazu pacjentów z COVID-19,  
Oddział ginekologiczno - położniczy 
System musi umożliwić ewidencję danych porodu, co najmniej w zakresie :  
 - wywiadu przedporodowego (badania położniczego) 
 - wpis do Wykazu Porodów, 
 - odnotowanie personelu uczestniczącego, 
 - odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar) 
 - odnotowanie badania przedmiotowego noworodka 
 - odnotowanie czasu pracy personelu uczestniczącego w porodzie 
 - odnotowanie informacji o zabiegach i powikłaniach 
System musi umożliwić kopiowanie do nowego wywiadu przedporodowego, danych z 
poprzedniego wywiadu pacjentki. 
Dla porodów zabiegowych musi istnieć możliwość odnotowania rodzaju porodu: 
 - cesarskie cięcie 
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 - kleszcze 
 - próżnociąg 
 - zlecenie porodu zabiegowego kierowane na blok porodowy 
Musi istnieć możliwość drukowania karty obserwacji porodu 
System musi umożliwiać dodawanie wyników pomiarów dla płodów 
System musi umożliwić zdefiniowanie zdarzenia związanego z porodem (takiego jak: 
początek porodu, koniec porodu, urodzenie pierwszego noworodka), na podstawie którego 
prezentowana jest data porodu w Wykazie Porodów. 
System powinien umożliwiać określanie reguł nadawania imion noworodkom 
Na oddziale Neonatologicznym, w danych medycznych noworodka wgląd w dane porodu i 
dane matki  
W danych neonatologicznych noworodka musi istnieć możliwość odnotowania 
następujących informacji:  
 - wskazanie osoby wykonującej zabieg Credego,  
 - wskazanie osoby zaopatrującej w opaskę identyfikacyjną, 
 - powód przerwania kontaktu skóra skóra, 
 - czy noworodek ssał pierś (Tak/Nie),  
 - czy pobrano krew pępowinową (Tak/Nie).  
System musi umożliwiać niezależną ewidencję danych charakterystyki porodu dla 
noworodków w przypadku porodów mnogich  
System musi umożliwiać zlecenie sekcji zwłok lub innego badania histopatologicznego dla 
martwo urodzonego noworodka 
System musi umożliwiać wprowadzanie zleceń dla noworodka z poziomu pobytu matki 
System musi udostępniać wydruk historii rozwoju noworodka z możliwością określenia daty, 
od której będą prezentowane dane pomiarowe. Na wydruku wyniki pomiarów wagi i ciepłoty 
ciała noworodka powinny być przedstawione w postaci wykresu. 
System generuje wydruki "Karty urodzenia" oraz "Karty martwego urodzenia" zgodnie z 
aktualnymi wytycznymi MZ w tym obszarze. 
Zakończenie pobytu 
System musi umożliwić rejestrację opuszczenia oddziału przez pacjenta w jednym z trybów:  
 - przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział. System powinien 
umożliwić przegląd wycofanych popytów dla wybranego pacjenta wraz z danymi wycofania. 
 - przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych wypisowych z 
poprzedniego oddziału), 
 - wypis pacjenta ze Szpitala, 
 - zgon pacjenta na Oddziale, z możliwością odnotowania: 
 -- innej osoby wypisującej a innej stwierdzającej zgon 
 -- danych medycznych wykonanych po zarejestrowaniu zgonu pacjenta (w przypadku 
oznaczenia jako dawcy organu) 
 -- rodzaju zgonu: nagły, śródoperacyjny, pooperacyjny, śródzabiegowy, inny 
 -- oznaczenia pacjenta jako dawcy organów 
 -- wycofanie aktywnych deklaracji POZ 
System musi umożliwiać przejęcie realizacji rozpoczętego zabiegu operacyjnego przez inną 
jednostkę organizacyjną tak, aby nie było konieczne ponowne wprowadzanie wszystkich 
danych dotyczących zabiegu. 
System umożliwia obsługę opieki nad dawcą organów w zakresie: 
- ewidencji danych medycznych 
-ewidencji obserwacji lekarskich  
-ewidencji opieki pielęgniarskiej 
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Podczas kończenia pobytu, jeśli stwierdzono wystąpienie patogenu alarmowego a karta 
zakażenia szpitalnego nie została wystawiona, system wymaga wypełnienie tej karty 
Odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp., 
Podczas rejestracji zgonu pacjenta, system powinien anulować wszystkie zlecenia, 
zaplanowane wizyty oraz wpisy w kolejce oczekujących 
Podczas rejestracji wypisu pacjenta system powinien zakończyć zlecenia leków oraz diet. 
System musi umożliwić zakończenie realizacji otwartych diagnoz pielęgniarskich podczas 
potwierdzania wypisu lub zgonu pacjenta. 
Podczas rejestracji wypisu system powinien umożliwić odnotowywanie daty archiwizacji o nr 
kartoteki pacjenta 
System umożliwia edycję wybranych danych wypisu pacjenta podczas jego potwierdzenia. 
Podczas wycofywania lub odmowy przyjęcia na oddział system musi umożliwić 
wprowadzenie uzasadnienia wycofania pobytu/odmowy przyjęcia. 
System powinien umożliwić zarejestrowanie pacjenta w systemie Informacje Medyczne wraz 
z możliwością wydruku konfigurowalnego szablonu pisma zgody na udostępniane informacji 
medycznych systemowi Informacje Medyczne. 
System musi umożliwiać wybór opiekuna podczas rejestracji w HIS konta pacjenta w 
systemie Informacje Medyczne, jeżeli konto zakładane jest dla osoby niepełnoletniej lub 
ubezwłasnowolnionej 
Przygotowanie dokumentacji medycznej 
W danych neonatologicznych noworodka musi istnieć możliwość odnotowania 
następujących informacji: - wskazanie osoby wykonującej zabieg Credego, - wskazanie 
osoby zaopatrującej w opaskę identyfikacyjną, - powód przerwania kontaktu skóra skóra,  - 
czy noworodek ssał pierś (Tak/Nie), - czy pobrano krew pępowinową (Tak/Nie)  
System musi umożliwić autoryzację danych oddziałowych, co najmniej w zakresie: 
 - rozpoznań, 
 - epikryz, 
 - obserwacji lekarskich. 
Danych autoryzowanych nie można usunąć ani modyfikować, jedynie oznaczyć jako 
nieaktualne 
Podczas wprowadzania rozpoznania opisowego, system musi umożliwiać korzystanie z 
informacji wcześniej zapisanych w historii choroby pacjenta. 
System musi umożliwiać wydruk obserwacji lekarskich zarejestrowanych w ramach 
wszystkich pobytów pacjenta. 
System musi umożliwiać projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej, 
System musi umożliwiać definiowanie własnych szablonów wydruków, 
System musi umożliwiać definiowanie własnych raportów. 
"Podczas wypisu pacjenta system informuje o założeniu Karty zakażenia oraz o założeniu 
Karty drobnoustroju w  momencie wykrycia patogenu alarmowego. 
Walidacja zależne jest od ustawień parametru weryfikującego konieczność zakładania Kart 
zakażeń oraz Kart drobnoustroju." 
W module Oddziału  system udostępnia 'Rejestr kart zakażeń pracowników' oraz  umożliwia 
dodania Karty zakażenia dla wskazanego pracownika 
System musi przechowywać wszystkie wersje utworzonych dokumentów 
System musi umożliwiać przegląd i modyfikację pełnej historii choroby - wszystkie jej 
elementy powinny być dostępne w jednym miejscu. 
Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na: 
 - dane przyjęciowe, 
 - wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), 
 - przebieg choroby, 
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 - epikryza (z możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych). 
 - kopiowanie wyników badania i danych wypisowych z poprzednich pobytów w ramach 
jednej hospitalizacji 
System musi umożliwić wydruk dokumentów wewnętrznych oddziału, w tym: 
 - Karty Informacyjna. 
System musi umożliwić wydruk dokumentów zewnętrznych oddziału, w tym: 
 - Karty Statystyczna, 
 - Karty Leczenia Psychiatrycznego, 
 - System musi umożliwić kopiowanie kart leczenia psychiatrycznego 
 - Karta Zakażenia Szpitalnego, 
 - Karta Nowotworowa, 
 - System musi umożliwić kopiowanie kart nowotworowych 
 - Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, 
 - Karta Zgonu, 
 - Karta TISS28, 
 - System musi umożliwić kopiowanie kart TISS28 
 - recept,  
 - zwolnień 
System powinien umozliwić elektroniczny eksport Kart Statystycznych Psychiatrycznych 
Możliwość ewidencji karty całości oceny geriatrycznej  i jej wydruk zgodnie z przepisami 
prawa.  
Możliwość przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pacjenta geriatrycznego w skali VES-13. 
System umożliwia przepisanie ostatnich zaewidencjonowanych pomiarów na karcie całości 
oceny geriatrycznej. 
System powinien umożliwiać wystawienie recepty na lek wymieniony we wskazaniach 
System powinien umożliwić, podczas wystawiania recepty, kopiowanie leku z listy leków 
podanych i zlecanych podczas hospitalizacji 
System umożliwia automatyczne generowanie wydruku informacyjnego recepty 
elektronicznej 
System umożliwia wysłanie do pacjenta kodu dostępowego do e-recepty za pomocą 
wiadomości SMS. 
System musi umożliwić obsługę wykazów/ksiąg: 
 - Wykaz Główny, 
 - Wykaz Oddziałowy, 
 - Harmonogram przyjęć, 
 - Księga Zgonów, 
 - Wykaz Porodów, 
 - Wykaz Noworodków, 
 - Wykaz Zabiegów. 
 - Wykaz Raportów Lekarskich 
 - Wykaz Raportów Pielęgniarskich 
 - Wykaz Badań 
 - Księga Zdarzeń Niepożądanych 
 - Księga Oddziału Sztucznej Nerki 
 - Księga Depozytów 
Podczas wydruku zbiorczej dokumentacji medycznej musi istnieć możliwość definiowania 
zakresów wykazów/ksiąg do wydruku obejmująca: 
  - wybrane strony, 
  - wybrane jednostki organizacyjne 
System musi posiadać możliwość utworzenia i wydrukowania standardowych raportów:  
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 - zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na oddziale 
(dzienne, tygodniowe, za dowolny okres) 
 - liczba osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie 
 - obłożenie łóżek na dany moment 
 - liczba pacjentów powracających do szpitala w podanym okresie - również w wariancie 
uwzględniającym pacjentów powracających po odmowie lub poradzie ambulatoryjnej 
 - diety podane pacjentom oddziału. 
 - zaświadczenie o pobycie pacjenta zawierające: nazwisko i imię pacjenta, nazwę 
oddziału(kliniki), okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze 
 - raport przewidywanego zużycia leków we wskazanym zakresie dat. 
 - raport z dyżuru lekarskiego  
"- wydruk Wykazu Raportów Pielęgniarskich (sortowanie wg numeru wpisu, daty wpisu, dat 
dyżuru od-do i osoby wykonującej) 
 - wydruk raportu z dyżuru  pielęgniarskiego - powinien uwzględniać sortowanie w porządku 
malejącym lub rosnącym wg daty wykonania" 
 - raport z dyżuru pielęgniarskiego powinien uwzględniać liczbę pacjentów z podziałem na 
kategorie dla każdego oddziału lub odcinka na dzień 
System powinien umożliwić umieszczenie w raporcie z dyżuru pielęgniarskiego i lekarskiego 
informacji o podanych podczas dyżuru lekach psychotropowych i narkotykach  
 - raport prezentujący liczbę diet z zapotrzebowania żywnościowego 
System powinien umożliwić przygotowanie raportu listy pacjentów z informacją o 
przydzielonym łóżku w ramach danego dnia 
Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w 
zakresie: 
 - ewidencji zużytych leków i materiałów oraz aktualiz 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga realizacji specyfikacji funkcjonalnej opisanej wymogami 
przewidzianymi w OPZ. 
 
Numer pytania: 62.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych   
Biuro przyjęć  
Numer wymagania: 293.  
Treść wymagania:  
 nowi pacjenci,  
Pytanie: 
Czy Zamawiający pod pojęciem „nowi pacjenci” rozumie pacjentów, którzy zostali 
zarejestrowani na izbie przyjęć i są na obserwacji? 
Odpowiedź Zamawiającego 

Przez nowych pacjentów Zamawiający rozumie takich, którzy posiadają założoną kartotekę 
w systemie (wprowadzonych do tzw rejestru pacjentów) ale nie zaewidencjonowano im 
jeszcze żadnych świadczeń, pobytów.  

 
Numer pytania: 63.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych  
Biuro przyjęć  
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Numer wymagania: 322.  
Treść wymagania:  
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych w zakresie co najmniej 
identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz 
pracownika po identyfikatorze osobowym.  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania wystarczające będzie, 
aby system współpracował z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej 
identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza. 

 
 
Numer pytania: 64. 
Nazwa modułu: 
Ruch Chorych 
Statystyka medyczna 
Numer wymagania: 327. 
Treść wymagania: 
Automatyczna aktualizacja karty statystycznej. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna za spełnione jeżeli dane na Karcie Statystycznej zostaną 
automatycznie uzupełnione w momencie tworzenia tej karty? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga aby zmiany w  hospitalizacji pacjenta były  odzwierciedlone w 
wystawionej już karcie statystycznej. 

 
Numer pytania: 65.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych  
Statystyka medyczna  
Numer wymagania: 331.  
Treść wymagania:  
Wspomaganie pielęgnacji słowników w SIM.  
Pytanie: 
Czy Zamawiający poprzez wymaganie rozumie możliwość łączenia lekarzy i jednostek w 
przypadku występowania powielonych pozycji? Czy Zamawiający w przypadku procedur 
medycznych uzna za spełnione jeżeli system uniemożliwi ewidencję pozycji słownikowych o 
tym samym kodzie? 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający uzna wymóg za spełniony dla systemu wyposażonego w mechnizm 
wyszukiwania powielonych pozycji słownikowych  (personelu medycznego, jednostek 
medycznych) oraz możliwośći ich scalania (łączenia) 

 
Numer pytania: 66.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych  
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Statystyka medyczna  
Numer wymagania: 350.  
Treść wymagania:  
 sprawozdania ze statystyki publicznej.  
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o dokładne sprecyzowanie jakich sprawozdań ze statystyki 
publicznej oczekuje w ramach wymagania albo o rezygnację z tej części wymagania, gdyż 
wymaganie w takim brzmieniu jest zbyt ogólne, przez co Wykonawca nie ma możliwości 
wykonania rzetelnej wyceny. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje sprawozdań ze statyki wymaganych obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
Numer pytania: 67. 
Nazwa modułu: 
Ruch Chorych 
Statystyka medyczna 
Numer wymagania: 351. 
Treść wymagania: 
Weryfikacja danych do statystyki. 
 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie wymagania oczekuje weryfikacji 
kompletu danych niezbędnych do prawidłowej sprawozdawczości danych z zakresu karty 
MZ-Szp 11b. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza. 

 
 
Numer pytania: 68. 
Nazwa modułu: 
Ruch Chorych 
Statystyka medyczna 
Numer wymagania:  
Treść wymagania: 
Możliwość definicji schematów obliczeń statystyki: 
 
Pytanie: 
Pytanie dotyczy wymagania z podpunktami: 354, 355, 356. 
Prosimy Zamawiającego o  doprecyzowanie sposobu obliczania statystyk i podanie 
szczegółowych schematów, według których Zamawiający zamierza obliczać statystyki albo 
o rezygnację z wymagania wraz z podpunktami (354-356), gdyż wymaganie w obecnym 
brzmieniu jest zbyt ogólne, przez co Wykonawca nie ma możliwości wykonania rzetelnej 
wyceny. 
Odpowiedź Zamawiającego  
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Wymaganie dotyczy sposobu obliczania statystyk ruchu chorych pierwszego dnia miesiąca, 
z możliwością wyboru jednej z opcji: 
 - jak każda doba statyst. 
 - od północy do następnej doby stat. 
- od północy do godziny wyznaczającej początek doby stat. 
 
Numer pytania: 69.  
Nazwa modułu:  
Ruch Chorych  
Statystyka medyczna  
Numer wymagania: 381.  
Treść wymagania:  
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po 
kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze 
osobowym. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania wystarczające będzie, 
aby system współpracował z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej 
identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza. 

 
Numer pytania: 70. 
Nazwa modułu: 
Dokumentacja medyczna 
Numer wymagania:  
Treść wymagania: 
Rejestracja danych o 
: 
Pytanie: 
Pytanie dotyczy modułu 7) Dokumentacja medyczna (opisany w 2.6. Szpitalny System 
Informatyczny – wymagania szczegółowe) 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w nawiązaniu do opublikowanych przez 
Zamawiającego wymagań dla Dokumentacji medycznej uzna jako alternatywne poniższe 
wymagania szczegółowe dla Dokumentacji medycznej dostarczanego systemu: 
Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie 
Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie 
Drukowanie zarejestrowanych badań oraz wyników badań. 
Generowanie wydruków kart obserwacji pacjenta 
Generowanie wydruków kart zakażenia, kart drobnoustroju 
Generowanie raportów z dyżuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych obserwacji 
pacjenta 
Generowanie raportów z diagnoz pielęgniarskich 
System umożliwia wybór formatu wydruku dla dokumentu Informacja dla lekarza 
kierującego/POZ. W przypadku, gdy dokument nie jest generowany w formie elektronicznej, 
system umożliwia wygenerowanie wydruk w formacie A5. 
Wydruk diagnoz pielęgniarskich 
System musi umożliwiać dopasowanie zakresu dokumentowania procesu leczenia do 
potrzeb Zamawiającego: 
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 - definiowanie własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie.  
 - wyświetlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez użytkownika 
postaci (definiowalne formularze oraz edytor wydruków przynajmniej dla badań, konsultacji). 
 - możliwość drukowania wykresów na podstawie danych numerycznych 
 - możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia 
 - rejestrowanie danych multimedialnych (przynajmniej rysunki, obrazy, dźwięki). 
 - dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych. 
System powinien przechowywać wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej (lub 
zarchiwizowanej w archiwum elektronicznym) dokumentacji medycznej. 
Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny być dostępne z jednego 
miejsca 
System musi umożliwiać grupowanie klas dokumentacji medycznej w foldery. 
System musi umożliwiać generację wybranych dokumentów w formacie PIK HL7 CDA. W 
zakresie:  
- Karta informacyjna z pobytu szpitalnego,  
- Odmowa przyjęcia do szpitala,  
- Informacja dla lekarza POZ, 
- Opis badania diagnostycznego. 
System musi umożliwić rejestrację zdarzeń związanych z operacjami wykonywanymi na 
dokumentach elektronicznych (jak np. utworzenie, podpisanie, anulowanie, pobranie 
dokumentu, pobranie meta-danych itd.). 
System musi umożliwić wyszukiwanie zdarzeń dotyczących dokumentu elektronicznego 
według okresu wystąpienia, rodzaju operacji i osoby wykonującej operację na dokumencie. 
Musi istnieć możliwość zdefiniowania drukarki dla każdego rodzaju dokumentu tak aby 
dokument mógł być drukowany na odpowiedniej dla niego drukarce 
Powinna istnieć możliwość podpisania elektronicznego i zarchiwizowania wszystkich 
dokumentów dokumentacji medycznej tworzonych przez system zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
W przypadku, gdy dokument medyczny jest tworzony w imieniu wskazanej osoby (np. przez 
asystenta medycznego w imieniu lekarza), to system powinien umożliwiać automatyczne 
skierowanie dokumentu do podpisu przez osobę wskazaną jako jego autor. 
W danych szczegółowych elektronicznego dokumentu medycznego system powinien 
umożliwiać zależnie od konfiguracji prezentację danych osoby podpisującej jak i 
użytkownika inicjującego akcję podpisu (w przypadku pracy asystentów medycznych mogą 
to być dwie różne osoby). 
W przypadku udostępniania w postaci wydruku papierowego dokumentów prowadzonych w 
postaci elektronicznej powinny one zawierać informacje o złożonych pod dokumentem 
podpisach elektronicznych. 
System musi umożliwić udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej w postaci 
elektronicznej zapisywanej na nośniku danych. 
Możliwość zablokowania modyfikacji wpisów w zakresie epikryzy, badania fizykalnego, 
obserwacji lekarskich, zaleceń wprowadzanych w ramach historii choroby, przez innego 
lekarza niż lekarz będący autorem wpisu/ autoryzującym wpis 
Możliwość autoryzacji przez lekarza dokonującego wpisu fragmentu historii choroby, 
epikryzy lub rozpoznania. 
Podczas wydruku dokumentu system sprawdza i informuje czy dane źródłowe wykorzystane 
do utworzenia dokumentu uległy zmianie. 
System musi być wyposażony w mechanizmy umożliwiające weryfikację, czy na określonym 
etapie procesu obsługi pacjenta zostały utworzone wszystkie wymagane dokumenty 
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Musi istnieć możliwość utworzenia dokumentu roboczego, umożliwiającego podgląd danych 
źródłowych w postaci dokumentu 
System musi umożliwiać współpracę z systemami automatycznej digitalizacji dokumentacji 
papierowej. 
W ramach ewidencji załączników system umożliwia dołączenie plików pdf kolejno 
skanowanych dokumentów, w szczególności skanów dokumentów wielostronicowych. 
System musi umożliwić wydruk czystych recept z różnych modułów systemu. 
System umożliwia obsługę dokumentów o zmiennej treści, o ile nie stoi to w sprzeczności z 
wymaganiami zewnętrznymi dotyczącymi tych dokumentów (np. ściśle określony format lub 
zawartość informacyjna dla dokumentów skierowań, zleceń, recept) 
System musi umożliwiać kopiowanie wyników badań do skierowania na leczenie 
uzdrowiskowe. 
System umożliwia kontrolę, czy pacjent ma prawo do refundowanych recept w wypadku, gdy 
nie ma ustawionych na recepcie dodatkowych uprawnień i nie jest pacjentem UE 
System musi umożliwiać ewidencję danych dotyczących zlecenia na  zaopatrzenie w wyroby 
medyczne i soczewki okularowe oraz wydruk na aktualnym wzorze Zlecenia na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne.  
System musi umożliwiać komunikację z NFZ w zakresie zleceń na zaopatrzenie 
medyczne/recept na okulary. W ramach komunikacji system umożliwia: 
 - weryfikację wniosku w systemie płatnika (NFZ), 
 - wysłanie i zapis w systemie płatnika, 
 - pobranie wyników weryfikacji (ewentualnej listy błędów), 
 - pobranie pliku pdf ze zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne zawierającego dane 
uzupełnione przez wysyłającego oraz dane dotyczące potwierdzenia uprawnień wypełniane 
przez NFZ, 
 - anulowanie przesłanego wniosku. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga realizacji specyfikacji funkcjonalnej opisanej wymogami 
przewidzianymi w OPZ. 
 
Numer pytania: 71.  
Nazwa modułu: Zlecenia medyczne 
Numer wymagania: 2.  
Treść wymagania:  
Moduł zapewnia automatyczne wysyłanie skierowań na badania (przekazanie do modułów 
diagnostycznych po zatwierdzeniu bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności). 
Pytanie: 
Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli moduł umożliwi automatyczne 
wystawienie skierowania do laboratorium? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione , jeśli moduł umożliwi automatyczne wysyłanie 
skierowania do laboratorium oraz diagnostyki obrazowej (RTG, TOMOGRAFIA) 
 

 
Numer pytania: 72. 
Nazwa modułu: 
Zlecenia medyczne 
Numer wymagania: 12. 
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Treść wymagania: 
Moduł umożliwia wydruk wszystkich niezrealizowanych zleceń. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający ma na myśli wydruk prezentujący listę niezrealizowanych zleceń? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza że ma na myśli wydruk prezentujący listę niezrealizowanych 
zleceń. 

 
 
Numer pytania: 73.  
Nazwa modułu: Zlecenia medyczne 
Numer wymagania:  
Treść wymagania: 
Moduł umożliwia przegląd oraz obróbkę wizualną wyników obrazowych pacjenta z pracowni 
diagnostycznych w formacie DICOM zapewniając: 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymagania za spełnione, jeżeli wymaganie łącznie z wymienionymi 
podpunktami będzie realizowane przez dedykowane do tego systemy: DICOM i PACS 
(opisane funkcjonalnościami w zal8_opz.docx w rozdziale 2.6. w punktach: 21) DICOM i 23) 
PACS) 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione również w sytuacji jeżeli będzie realizowane 
przez dedykowane do tego systemy: DICOM i PACS pod warunkiem możliwości wywołania 
odpowiednich okien z danymi, bezpośrednio z modułu Zleceń medycznych 

 
Numer pytania: 74.  
Nazwa modułu: Zlecenia medyczne 
Numer wymagania: 42.  
Treść wymagania: Moduł umożliwia wybór leków  z receptariusza oddziałowego. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli moduł umożliwi wybór leku z apteczki 
oddziałowej  z możliwością wskazania magazynu ?  
Odpowiedź Zamawiającego  

Tak  - w sytuacji opisanej wyżej zamawiający uzna wymaganie za spełnione. 

 
Numer pytania: 75. 
Nazwa modułu: 
Zlecenia medyczne 
Numer wymagania: 49. 
Treść wymagania: 
Moduł umożliwia szybkie zaewidencjonowanie odstawienia leku. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli system umożliwi zakończenie podania 
wraz z możliwością kontynuacji zlecenia 
Odpowiedź Zamawiającego  
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Zamawiający uzna  wymaganie za spełnione również, jeśli system umożliwi zakończenie 
podania wraz z możliwością kontynuacji zlecenia. 
 

 
Numer pytania: 76.  
Nazwa modułu: Zlecenia medyczne 
Numer wymagania: 52.  
Treść wymagania:  
Moduł umożliwia zamknięcie zlecenia lekowego bez jego realizacji. W tej sytuacji powód 
niemożliwości realizacji zlecenia musi być bezwzględnie określony. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli moduł umożliwia anulowanie zlecenia 
lekowego bez jego realizacji. W tej sytuacji powód niemożliwości realizacji zlecenia musi być 
bezwzględnie określony ? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna rozwiązanie zaproponowane przez pytającego jako spełnające 
wymagania. 

 
Numer pytania: 77. 
Nazwa modułu: 
Zlecenia medyczne 
Numer wymagania: 54. 
Treść wymagania: 
Moduł umożliwia wydruk zleceń na środki farmaceutyczne zarówno wg pacjentów, jak i wg 
zleconych leków. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system umożliwi wydruk zleceń na 
środki farmaceutyczne wg pacjentów jak i wg sali ? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Nie.Zamawiający podtrzymuje swoje wymagnia z OPZ. 
 
Numer pytania: 78.  
Nazwa modułu: Zlecenia medyczne  
Numer wymagania: 60.  
Treść wymagania:  
Moduł umożliwia współpracę z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych przy 
ewidencji podania leków pacjentowi.  
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli, system umozliwi współpracę z 
czytnikami kodów kreskowych ? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Nie, w przypadku procesu ewidencji podania (zużycia) leków Zamawiający wymaga 
współpracy z kolektorami danych. 

 
Numer pytania: 79.  
Nazwa modułu: Zlecenia medyczne  
Numer wymagania: 62.  
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Treść wymagania:  
Moduł umożliwia prowadzenie księgi realizacji zleceń lekarskich. 
Pytanie: 
Dostawca podczas realizowanych projektów nie spotkał się do tej pory z księgą realizacji 
zleceń lekarskich zarówno w praktyce jak i w regulacjach prawnych. Czy Zamawiający uzna 
wymagania za spełnione gdy system umożliwi prowadzenie księgi badań oraz księgi 
raportów lekarskich? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymagania za spełnione  gdy system umożliwi prowadzenie księgi badań 
oraz księgi raportów lekarskich. 

 
Numer pytania: 80. 
Nazwa modułu: 
Zlecenia medyczne 
Numer wymagania: 63. 
 
Treść wymagania:  
Moduł umożliwia wizualizację (za pomocą kolorów) stanu realizacji danego zlecenia. 
Pytanie: 
Czy Zamawiajacy uzna wymaganie za spełnione, jeśli moduł umożliwi przegląd stanu 
realizacji zleceń z wykorzystaniem statusów ? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje wyróżnienia graficznego (w dowolny sposób) stanu realizacji danego 
zlecenia. 

 
Numer pytania: 81. 
Nazwa modułu: 
Wymagania Ogólne HIS - Interfejs GUI 
Numer wymagania:  
Treść wymagania: 
Interfejs GUI 
 
Pytanie: 
Pytanie dot. modułów: 
- Wymagania Ogólne HIS - Aplikacja 
- Wymagania Ogólne HIS - Interfejs GUI 
- Wymagania Ogólne HIS - Raporty 
- Wymagania Ogólne HIS - Słowniki, przetwarzanie danych 
- Wymagania Ogólne HIS - Uwierzytelnianie i zarządzanie uprawnieniami 
- Wymagania Ogólne HIS - Zarządzanie Systemem 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w nawiązaniu do opublikowanych przez 
Zamawiającego Wymagań Ogólnych HIS uzna jako alternatywne poniższe wymagania 
ogólne dla dostarczanego systemu HIS: 
Architektura i interfejs użytkownika 
System działa w architekturze trójwarstwowej 
System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów  
System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników 
(preferowane środowisko MS Windows 7/8/10) 
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System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system 
podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego 
serwera bazy danych dopuszczalna jest częściowa komunikacja w języku angielskim  
System umożliwia pracę w innej wersji  językowej. Jest to wersja  anglojęzyczna systemu 
obejmująca nazwy okien i etykiety pól 
Podczas uruchamiania systemu, użytkownik musi mieć możliwość wybrania wersji językowej 
System powinien mieć możliwość ustawienia domyślnej wersji  językowej  
Powinna istnieć możliwość przypisania domyślnej wersji językowej, tak aby system 
uruchamiał się we właściwym języku 
System posiada łatwy dostęp do informacji dotyczących zmian w aktualnej wersji  
System powinien umożliwić podgląd historii zmian elementów Danych ratunkowych pacjenta. 
Historia zmian powinna być dostępna co najmniej dla uczuleń/alergii, szczepień i stale 
przyjmowanych leków. 
System powinien umożliwiać zapamiętanie zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania z 
dokładnością dla jednostki i użytkownika 
Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej za wyjątkiem 
oprogramowania narzędziowego. Musi być 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. 
System musi umożliwić pracę  co najmniej z poziomu przeglądarek Mozilla Firefox, Google 
Chrome. 
System w części medycznej musi umożliwić pracę na tabletach medycznych  w zakresie 
aplikacji mobilnej. 
System umożliwia zdefiniowanie skrótu umożliwiając bezpośrednie uruchomienie danego 
modułu z domyślną jednostką. 
System umożliwia utworzenie skrótu do aplikacji i danej jednostki organizacyjnej, który może 
być wykorzystany np. jako skrót na pulpicie lub w przeglądarce. Uruchomienie utworzonego 
skrótu powinno spowodować otwarcie danego modułu w kontekście danej jednostki 
Baza danych 
Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych 
System, co najmniej, w zakresie aplikacji RCH, apteki centralnej, apteczki oddziałowej, 
lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, 
przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne 
jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów.  
System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na 
szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość 
wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w 
zabezpieczenia przed nie-autoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na 
poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 
System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu 
relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.  
Udogodnienia interfejsu użytkownika 
W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, 
automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, 
danych osobowych, terytorialnych). 
Ręczne i automatyczne, na podstawie częstotliwości użycia, wyróżnienie w słowniku pozycji 
najczęściej używanych 
System umożliwia włączenie szybkiego wyszukiwania w polach słownikowych bez 
konieczności otwarcia okna dla poszczególnych słowników 
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Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w wybranych polach 
wielkości liter 
System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej na której pracuje użytkownik bez 
konieczności wylogowywania się z systemu 
Wyróżnienie pól: 
- których wypełnienie jest wymagane, 
- przeznaczonych do edycji, 
- wypełnionych niepoprawnie 
System powinien umożliwiać wyłączanie niewykorzystanych elementów menu czy zakładek 
System powinien umożliwiać zmianę kolejności prezentacji elementów menu czy zakładek 
System umożliwia zmianę wielkości okien słownikowych i ich zapamiętanie w kontekście 
użytkownika. 
System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości - dowodów 
osobistych lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie identyfikacji pacjenta 
System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych 
zakładów opieki 
System musi pozwalać na wyszukiwanie pacjenta na podstawie kodu kreskowego (co 
najmniej wg PESEL, ID pacjenta, ID opieki, nr kartoteki, nr materiału, ID zlecenia) z 
dowolnego miejsca w systemie, co umożliwi prezentacje informacji o aktualnym miejscu 
pobytu pacjenta. 
System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania 
czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do 
zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. Bez konieczności ponownego 
uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostępnych. 
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. 
System powinien umożliwić wsparcie obsługiwanych procesów w zakresie: 
- pokazywać tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze, 
- udostępniać tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane, 
- umożliwić wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne, 
- podpowiadać kolejne kroki procesu. 
W wybranych polach opisowych tj. np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i 
skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu 
zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość 
zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione 
podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej, możliwość wstawiania znaków 
specjalnych 
System powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach opisowych tj. opis 
badania, wynik, epikryza 
System musi umożliwiać drukowanie kodów jedno i dwuwymiarowych na opaskach dla 
pacjentów 
System musi umożliwić wyświetlenie miniatury zdjęcia pacjenta w nagłówku z podstawowymi 
danymi pacjenta na ekranach prezentujących dane wizyty/ pobytu. 
System musi umożliwiać definiowanie tagów globalnych tzn. dostępnych dla wszystkich 
użytkowników oraz tagów prywatnych tzn. definiowanych przez poszczególnych 
użytkowników. 
System umożliwia użycie tagów w specyficznych miejscach systemu tj. opis badania, dane 
pacjenta, historia choroby. 
System musi umożliwić definiowanie skrótów akcji użytkownika. 
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"Definicja skrótów akcji użytkownika musi umożliwiać określenie: 
- kategorii skrótu 
- czy jest publiczny 
- czy jest aktywny 
- dla jakich jednostek/ról jest dostępny 
- skrótu klawiszowego dla danego skrótu akcji " 
System musi umożliwiać wykorzystanie zdefiniowanych skrótów akcji użytkownika w 
specyficznych miejscach systemu. 
System umożliwia zdefiniowanie nazwy przycisku pod którym będzie wykonywana akcja 
użytkownika. 
W przypadku miejsc w systemie, w których dostępnych jest wiele jednakowych akcji np. 
'Dodaj', system po wywołaniu akcji wywołuje dodatkowe okno w celu uszczegółowienia akcji. 
System musi umożliwiać zapisywanie do plików, w formatach XLS i CSV, danych 
prezentowanych na ekranach w formie tabel i list, przy czym możliwość taka musi być 
zastrzeżona dla użytkowników, którym nadano dedykowane dla tej funkcji uprawnienie. 
Bezpieczeństwo  
System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. 
Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz 
danych). (Użytkownicy aplikacji nie są  użytkownikami bazy danych - nie są  nadawane 
użytkownikom aplikacji uprawnienie do bazy danych)  
Możliwość wygenerowania raportu w postaci pliku XML zawierającego informację o próbach 
użycia przez systemy zewnętrzne licencjonowanych funkcjonalnosci 
System musi umożliwić logowanie z wykorzystaniem usług domenowych np. Active Directory 
(AD), w ramach których możliwe jest logowanie z wykorzystaniem czytnika biometrycznego 
oraz kart kryptograficznych.  
System umożliwia automatyczne tworzenie użytkowników systemu, na podstawie 
użytkowników w Active Directory (AD). Użytkownicy aplikacji nie są  użytkownikami bazy 
danych  
System współpracuje z kontrolerem domeny Active Directory (AD) w taki sposób, że: 
-AD stanowi bazę kont użytkowników, haseł oraz grup tak, aby Użytkownik SSI mógł się 
posługiwać do prawidłowej autoryzacji w SSI loginem i hasłem AD, bez dodatkowych 
czynności konfiguracyjnych, 
-po założeniu konta w AD nie trzeba wykonywać powtórnie czynności tworzenia konta 
użytkownika w SSI w zakresie wprowadzania: 
--imienia i nazwiska, 
--loginu użytkownika, 
--hasła użytkownika, 
--nadania podstawowych uprawnień wynikających z przynależności do określonych grup 
użytkowników w AD (np. grupa „lekarza”, „Pielęgniarki” itp.) 
Użytkownik nie może zmienić hasła AD z poziomu SSI 
Konfiguracja musi uwzględniać model bez SSO, co oznacza możliwość logowania się do SSI 
na koncie dowolnego użytkownika, niezależnie od zalogowanego do Systemu Operacyjnego 
użytkownika. 
System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników 
systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii 
zmienianych wartości danych. 
W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w 
postaci niejawnej (zaszyfrowanej). 
Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu 
uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. 
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Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla 
użytkownika dopiero po jego zalogowaniu.   
System powinien wylogowywać lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie braku 
aktywności 
System powinien wyświetlać czas pozostały do wylogowania (zablokowania) użytkownika 
Użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły 
dostępne dla tego użytkownika (jeżeli zostały nadane odpowiednie uprawnienia) 
W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana 
danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych 
System musi umożliwić samodzielne odzyskiwanie hasła przez użytkownika realizowane za 
pomocą wysłania wiadomości e-mail 
System musi udostępniać funkcjonalność anonimizacji danych osobowych w rejestrze osób. 
System HIS w szpitalu powinien pełnić nadrzędną rolę względem integrującego się 
oprogramowania systemów zewnętrznych (np. LIS, RIS/PACS). W celu optymalizacji, 
bezpieczeństwa i integralności danych źródłem danych używanych przez współpracujące 
systemy (z wyjątkiem danych powstających podczas realizacji badania w LIS, RIS/PACS) 
będzie system nadrzędny – HIS 
Komunikacja z pacjentem 
System powinien umożliwiać wysyłanie indywidualnych i grupowych SMS do pacjentów 
System musi umożliwić wysłanie do pacjenta wiadomości potwierdzającej zakończenie 
pobytu na oddziale. 
System musi umożliwiać powiadamianie kontrahenta (poprzez wiadomości e–mail lub SMS) 
o wykonaniu zleconych badań na podstawie zaplanowanego przez kontrahenta terminu 
poprzez moduł e-Kontrahent. 
System powinien umożliwiać wysyłanie e-mail do pacjentów 
System musi umożliwić wysyłanie  wiadomości e-mail/sms dla zdefiniowanych zdarzeń np. 
przyjęcia na oddział, zakończenia opieki, zlecenia i wykonania badania. W ramach realizacji 
zleceń oraz zaplanowania terminu, system musi umożliwiać wysyłanie wiadomości tylko do 
terminów komercyjnych. 
System musi umożliwiać zdefiniowanie wysyłania zdarzeń do opiekunów dla pobytów 
pacjenta, w ramach którego wyrażono zgodę na powiadomienia. 
System powinien umożliwiać weryfikację zgód zewidencjonowanych przez pacjenta w 
Internetowym Koncie Pacjenta   
System umożliwia definiowanie preferowanego kanału komunikacji (sms,e-mail) dla 
opiekuna. 
System umożliwia zdefiniowanie zakresu godzin dla kanału wiadomości, w których 
realizowana jest wysyłka wiadomości. 
W przypadku zmiany terminu system musi umożliwić zatwierdzenie nowego terminu za 
pomocą odpowiedniego linku wysyłanego w wiadomości e-mail. 
System musi umożliwiać ręczne wysyłanie wiadomości sms lub e-mail do grupy pacjentów. 
Wysyłanie może nastąpić poprzez sms, e-mail lub według preferowanego kanału dla 
pacjenta. 
System umożliwia wysyłanie do pacjenta, który wyraził na to zgodę i wskazał kanał 
powiadomień, wiadomości o utworzeniu nowego dokumentu lub nowej wersji dokumentu. 
System musi umożliwić automatyczne udostępnienie wyników badań na portalu 
Komunikator 
System powinien zawierać komunikator umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy 
użytkownikami. 
Komunikator musi umożliwić wysłanie wiadomości do: 
 - całego personelu podmiotu leczniczego 
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 - pracowników jednostki organizacyjnej 
 - użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki) 
 - użytkowników wskazanego modułu 
 - możliwość łączenia w/w grup adresatów np. wszystkie pielęgniarki z oddziału chorób 
wewnętrznych pracujące w module Apteczka 
Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca 
potwierdzenia 
System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane 
zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki, 
przeterminowane podania. 
Użytkownicy mają możliwość wysyłania wiadomości do innych użytkowników systemu  
System musi umożliwiać grupowe wysyłanie wiadomości sms lub e-mail do personelu. Musi 
istnieć możliwość przeglądu wiadomości wysłanych do personelu. 
Wiadomości powinny mieć określony termin obowiązywania podawany z dokładnością do 
godziny 
System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w 
związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do apteki. 
System powinien informować o przewidywanym niedoborze leków w apteczce jednostki 
organizacyjnej 
System musi umożliwić uruchomienie dla zalogowanego użytkownika, bezpośrednio z 
poziomu aplikacji, komunikatora 
System musi zapewnić możliwość przypisania identyfikatora komunikatora do użytkownika. 
System musi umożliwić rozpoczęcie konwersacji (tekstowej, audio/wideo) z wykorzystaniem 
komunikatora z innym użytkownikiem bezpośrednio z różnych miejsc systemu, bez 
konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanych. 
System umożliwia ewidencję dokumentów oceny stanu pacjenta po przejściu Covid oraz 
dokumentów oceny stanu pacjenta w skali PCFS. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga realizacji tego obszaru w specyfikacji funkcjonalnej opisanej w OPZ. 
 
Numer pytania: 82. 
Nazwa modułu: 
Apteka 
Numer wymagania: 1. 
Treść wymagania: 
Tworzenie i zarządzanie receptariuszem szpitalnym. 
 
Pytanie: 
W zakresie wymagań dla obszaru Apteka prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
równoważnym dla opublikowanego materiału będzie dostarczenie systemu, który spełnia 
następujące wymagania: 
Apteka 
Obsługa magazynu leków apteki : 
Konfiguracja magazynu apteki: 
- System musi umożliwiać zastosowanie słowników leków, grup ATC i nazw 
międzynarodowych do ewidencji obrotu lekami i materiałami 
- System musi umożliwiać definiowanie dwupoziomowej hierarchii grup leków/materiałów 
- System musi umożliwiać definiowanie grup materiałów dla całego systemu i dla 
poszczególnych magazynów 
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- System musi umożliwiać prowadzenie rejestru leków i materiałów dla każdego magazynu 
odrębnie 
- System musi umożliwiać wyszukiwanie leków/materiałów za pomocą skanowania kodów 
EAN13 i EAN128 
- System musi umożliwiać definiowanie własnych rodzajów dokumentów dla poszczególnych 
rodzajów przyjęć, wydań innych czynności (np.. Rozchód darów, przyjęcie bezpłatnych 
próbek itp.) 
- System musi umożliwiać prowadzenie numerowania dokumentów wg zdefiniowanego 
szablonu zawierającego rok, miesiąc, symbol dokumentu, kod użytkownika 
- System musi umożliwiać drukowanie etykiety na szuflady w magazynie apteki 
System powienien umożliwiać wyroznienie leków których dodania do receptariusza jednostki 
wymaga odrębnych uprawnienień 
System musi umożliwiać sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków 
farmaceutycznych i materiałów medycznych.  
System musi umożliwiać umieszczenie informacji w pozycji zamówienia o tym, że 
zamówienie może być zrealizowane za pomocą odpowiednika zamawianego leku 
System musi umożliwiać rejestrowania przyjęcia dostaw leków i materiałów medycznych od 
dostawców, w szczególności: 
- automatyczne uzupełnienie dokumentu dostawy na podstawie faktury w formie 
elektronicznej 
- możliwość manualnej rejestracji dokumentów przyjęcia, w tym dostaw dla których nie 
dostarczono faktury 
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów sporządzenia preparatów 
laboratoryjnych, preparatów galenowych, leków recepturowych ora płynów infuzyjnych 
System powinien umożliwić automatyczne generowanie numeru serii dla dokumentu 
produkcji 
System powinien kontrolować daty ważność składnika dodawanego do leku recepturowego, 
jeśli data ważności składnika będzie przeterminowana w momencie produkcji oraz data 
ważności składnika będzie przeterminowana w momencie podania leku recepturowego to 
system powinien informować użytkownika o tym fakcie stosownym komunikatem 
System musi umożliwiać przegląd składu leku recepturowego w dokumencie produkcji 
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentu sporządzenia roztworów spirytusowych 
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów importu docelowego zakładowego i 
indywidualnego 
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów zwrotu leków i materiałów medycznych 
z apteczek oddziałowych z aktualizacją ich stanów 
System umożliwia blokowanie wprowadzania zmian w dokumentach z innego dnia, niż 
bieżący. 
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów przyjęcia darów 
System musi umożliwiać rejestrowanie danych osoby dostarczającej próbkę oraz nazwę 
podmiotu odpowiedzialnego w dokumencie przyjęcia próbki 
System musi umożliwiać rejestrowanie numeru protokołu w dokumencie przyjęcia leku 
wykorzystywanego w programie badań klinicznych 
System musi umożliwiać rejestrowanie pozycji dokumentu przychodu przez skanowanie 
kodu EAN13/EAN128. W przypadku odczytania kodu leku który nie znajduje się jeszcze w 
dokumencie system automatycznie tworzy nową pozycję dokumentu. 
System powinien umożliwić wydruk informacji o przetargach I zamówieniach na dokumencie 
przychodu 
System powinien umożliwić weryfikację różnic pomiędzy pozycją przychodu, a pozycją 
przetargową lub pozycją zamówienia. 
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System powinien umożliwić wprowadzenie aneksu z ilością mniejszą niż już zrealizowana 
System powinien umożliwiać możliwość rejestrowania przychodów niefakturowanych za 
pomocą wybrancyh dokumentów PZ 
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów korygujących do dokumentów przyjęcia 
leków i materiałów 
System musi umożliwiać rejestrowanie korekty pozycji dokumentu przyjęcia również w 
przypadku częściowej korekty tej pozycji 
System powinien umożliwić potwierdzenie przyjęcia zlecenia żywienia pozajelitowego przez 
Pracownie 
System powinien umożliwić przekazanie leku/worka żywienia pozajelitowego do jednostki 
zlecającej 
System musi umożliwiać realizację zleceń na leki cytostatyczne poprzez zarejestrowanie 
dokumentu produkcji leku cytostatycznego i dokument wydania leku z Apteki do Apteczki. 
System powinien wyświetlać wagę pacjenta  
System musi umożliwić obsługę wydania leku pacjentowi do domu, w ramach schematu 
leczenia. 
System musi umożliwiać rejestrowanie wydań leków i materiałów medycznych: 
System musi umożliwiać rejestrowanie wydań za pomocą dokumentów RW i MM na 
podstawie zamówień elektronicznych lub papierowych z Apteczek Oddziałowych 
System musi umożliwiać ewidencję wydań poprzez skanowanie kodów EAN13 i EAN128 
System musi umożliwiać definiowanie rodzajów akceptacji dla rzutów. 
System musi umożliwiać określenie dla rzutu rodzaju wymaganej akceptacji. 
System musi informować użytkownika podczas rejestrowania zamówienia o rodzaju 
wymaganej akceptacji właściwej dla rzutu do którego przypisany jest zamawiany lek. 
System musi umożliwiać potwierdzenie przez oddział realizacji zamówienia  
System powinien umożliwić zawężenia listy zamówień do tych, w których istnieją 
leki/materiały obsługiwane przez bieżący magazyn 
System musi umożliwiać zarejestrowanie dokumentu rozchodu wewnętrznego (bez 
przychodu u zamawiającego) leku na podstawie zamówienia. 
System powinien posiadać możliwość rozchodu całości aktualnych stanów magazynu dla 
wybranych leków/materiału jednym kliknięciem 
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów wydania na zewnątrz 
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów zwrotu do dostawcy 
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentu zwrotu korekty zwrotu do dostawcy 
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentu ubytki i straty nadzwyczajne 
W dokumencie przesunięcia międzymagazynowego system powinien umożliwić dodanie 
pozycji z innych dokumentów  
System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentu korekty wydania środków 
farmaceutycznych 
System musi umożliwiać definiowanie i wykonywanie kontroli limitów wartościowych wydań 
leków i środków medycznych do komórek organizacyjnych 
System musi umożliwiać prezentację ilości w postaci ułamkowej 
System musi umożliwiać rezerwowanie określonej ilości leków lub materiałów dla 
wskazanego pacjenta 
System musi umożliwiać korektę stanów magazynowych: 
System musi umożliwiać korektę stanów magazynowych (ilościowo i jakościowo) na 
podstawie arkusza spisu z natury rejestrowanego z dokładnością do dostawy lub 
asortymentu 
System musi umożliwiać generowanie arkusza spisu z natury  
System musi umożliwiać bieżącą korektę stanów magazynowych 
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System musi podczas generowanie dokumentu remanentu na podstawie spisu z natury 
sprawdzić czy stwierdzono różnice inwentaryzacyjne. W przypadku braku różnic musi 
poinformować o tym użytkownika 
System musi umożliwiać odnotowanie wstrzymania lub wycofanie leku z obrotu 
System musi kontrolować daty ważności wydawanych leków. System musi umożliwiać 
zdejmowanie ze stanów leków przeterminowanych za pomocą wskazanych dokumentów. 
System musi oznaczać na liście kolorem/symbolem umowy, dla których zbliża się koniec 
terminu ważność. 
System w generatorze zamówień do kontrahentów musi umożliwiać tworzenie jednego 
zamówienia dla wielu umów. 
System musi umożliwiać oznaczenie danych kontrahenta w związku z ograniczeniem 
przetwarzania jego danych lub roszczeniem.  
System musi umożliwiać anonimizację danych kontrahenta. 
System musi umożliwić dopisanie do spisu z natury pozycji, dla których nie odnotowano 
obrotów w danym magazynie. 
System musi umożliwiać przegląd bieżących stanów magazynowych jak i na wskazany dzień 
System musi umożliwić weryfikację przekroczenia wartości procentowej limitu ustawionego 
dla magazynu.  
System musi umożliwiać wsparcie obsługi i kontroli zamówień (w tym publicznych) w 
zakresie: 
 - przekazywanie listy asortymentowo - wartościowej leków do modułu realizującego 
funkcjonalność Obsługi zamówień i przetargów, 
 - pobieranie zwycięskiej oferty (umowy), 
 - kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycięskiej oferty (umowy).  
System w generatorze zamówień do kontrahentów musi umożliwiać tworzenie jednego 
zamówienia dla wielu umów. 
System powinien umożliwić wpisanie dodatkowej treści e-mail dla zamówienia zewnętrznego 
(zamówienie do Kontrahenta) oraz umieszczenie na wydruku nr zamówienia 
System powinien umożliwić generowanie pozycji do zamówień zewnętrznych na podstawie 
wydań w zadanym okresie 
System musi współpracować z blistrownica przepakowującą leki w dawki jednostkowe (unit 
dose) 
System musi prezentować informację o stanie realizacji zlecenia w unit dose  
System powinien umożliwiać zamawianie leków w systemie UnitDose dla zleceń doraźnych 
(bez określenia pory podania). 
System musi wspomagać obsługę zleceń na leki cytostatyczne w zakresie co najmniej: 
 - realizacja zamówienia na produkcję leku cytostatycznego, 
 - automatycznego wycofania produkcji cytostatyku z równoczesnym przekazaniem 
informacji o anulowaniu do systemu Pracownia Cytostatyków Eskulap, 
 - możliwości wygenerowania raportu zawierającego szczegóły zamówień wystawionych 
przez Pracownie Cytostatyków, z możliwością ograniczenia tylko do zamówień oczekujących 
na realizację. 
System musi wspomagać obsługę produkcji preparatów żywienia pozajelitowego w zakresie 
co najmniej: 
- wyliczanie podstawowych parametrów preparatu żywienie pozajelitowego oraz 
kontrolowanie wartości granicznych, co najmniej w zakresie stężenia krytycznego i 
osomolarności 
 - generowania etykiet 
System powinien umożliwić integracje z systemem zewnętrznym MEDIM 
System musi generować zestawienia 
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 - na podstawie rozchodów, 
 - na podstawie przychodów, 
 - na podstawie stanów magazynowych, 
 - możliwość wydruku do XLS 
 - raport realizacji zamówień wewnętrznych 
System musi posiadać możliwość utworzenia i wydruku raportu na podstawie rozchodów dla 
grup analitycznych. 
System musi umożliwiać planowanie realizacji zamówień wewnętrznych. 
System umożliwia automatyczne utworzenie i wysłanie zapotrzebowania do apteki na 
podstawie zlecenia lekarskiego. 
System musi posiadać możliwość przekazywania wszystkich wydruków do plików w formacie 
PDF 
System musi umożliwiać definiowanie własnych raportów 
System musi wspomagać użytkownika w zakresie decyzji farmaceutycznych w zakresie: 
 - przechowywanie informacji o leku, 
"System :  
a. umozliwia rejestrowanie dokumentów sporządzenia preparatów laboratoryjnych, 
preparatów galenowych, leków recepturowych oraz płynów infuzyjnych, 
b. umozliwia realizację zleceń na leki cytostatyczne poprzez zarejestrowanie dokumentu 
produkcji leku cytostatycznego i dokument wydania leku z Apteki do Apteczki, 
c.  umozliwia zarządzania lekami własnymi pacjenta, 
d. umozliwia zarządzania stratami i utylizacją leków, 
e. wspomaga użytkownika w zakresie decyzji farmaceutycznych w zakresie  wstrzymanie, 
wycofanie decyzją GIF 
f. musi podczas generowanie dokumentu remanentu na podstawie spisu z natury sprawdzić 
czy stwierdzono różnice inwentaryzacyjne. W przypadku braku różnic musi poinformować o 
tym użytkownika 
 - odnotowywanie działań niepożądanych. 
 - możliwość definiowania receptariusza szpitalnego 
System musi umożliwiać integrację z innymi modułami realizującymi funkcjonalności w 
zakresie: 
- Finanse – Księgowość: 
-- dostępność funkcji wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na 
kontach księgi głównej FK,  
-- możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu 
apteki,  
-- możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu 
apteczki oddziałowej, 
-- możliwość eksportu dokumentów rozchodu wewnętrznego w formacie OSOZ-EDI 
-- możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK, 
-- możliwość wykorzystania słowników FK: kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków 
powstawania kosztów. 
- Ruch Chorych, Przychodnia: 
-- w zakresie skorowidza pacjentów. 
System musi umożliwić rozliczenie dostaw z całego miesiąca jedną fakturą. 
System musi umożliwić domyślne otwarcie nowego okresu rozliczeniowego z pierwszym 
dniem nowego miesiąca. 
System musi umożliwiać kontrolę interakcji pomiędzy składnikami leków recepturowych 
System musi umożliwiać analizę interakcji pomiędzy składnikami leków wydanych pacjentowi 
System musi umożliwiać definiowanie zamienników dla wybranych leków 
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System musi umożliwiać przypisywanie leków do grup odpowiedników/odpowiedników 
System powinien uniemożliwiać wprowadzenie karty leku/materiału o tym samym indeksie 
System musi umożliwiać kontrolę interakcji pomiędzy składnikami leków recepturowych 
 - konfigurację magazynu depozytów obejmującą możliwość definiowania dokumentu oraz 
możliwość oraz karty materiału depozytowego 
 - obsługę dokumentów: 
 -- przyjęcie materiałów w depozyt 
 -- faktura depozytowa 
 -- korekta faktury depozytowej 
 -- rozchód depozytowy na pacjenta 
 -- rozchód depozytowy bez pacjenta 
 -- korekta rozchodu depozytowego 
 - zamówienia do dostawcy: 
 -- generowanie zamówienia na podstawie rozchodu depozytowego 
 -- tworzenie zamówienia depozytowego bez wskazania pacjenta 
 - Kontrola realizacji zamówień do dostawców oraz umów przetargowych. 
 - wprowadzanie i edycja numeru pozycji na fakturze depozytowej 
 - Raporty: 
 -- na podstawie przychodów 
 -- na podstawie rozchodów 
 -- raport z produkcji cytostatyków 
 -- możliwość zapisu w formacie xls 
 - eksport do Systemu Finansowo Księgowego 
System musi umożliwiać przegląd historii eksportów dekretów do FK 
System musi umożliwiać przeglądu historii eksportów VAT do FK 
System musi za komunikację z zakresie JPK, w szczególności: 
 -- przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK_MAG 
 -- odbiór potwierdzenia odbioru (UPO) 
System musi umożliwiać integrację z szafami lekowymi. 
System musi umożliwiać powiązanie magazynu z szafami lekowymi. 
System powinien uniemożliwiać zarejestrowanie zużycia leku, który został wydany z Apteki 
dla innego pacjenta. 
System powinien umożliwić wyliczenie liczby wydań leków/materiałów z podziałem na OPK. 
System musi umożliwiać weryfikację autentyczności leków w systemie PLNMV. 
System musi umożliwiać weryfikację autentyczności leków w systemie PLNMV odrębnie dla 
każdej apteki zarejestrowanej w Rejestrze Aptek 
System musi przechowywać informacje o wyniku weryfikacji każdego niepowtarzalnego 
identyfikatora 
System musi umożliwiać wykonanie następujących operacji w ramach weryfikacji leków:  
- weryfikacja niepowtarzalnego identyfikatora,  
- wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora jako użycie/wydanie 
- wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora jako próbka 
- wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora jako zniszczenie" 
System powinien umożliwić anulowanie zużycia leku w systemie Krajowej Organizacji 
Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) za pomocą manualnego wprowadzenia 
niezbędnych informacji 
System musi wykonywać operację weryfikacji automatycznie po operacji odczytania kodu 
Data Matrix z opakowania leku za po pomocą skanera kodów 
System musi umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w systemie informacji o Unikalnych 
Identyfikatorów Wyrobów Medycznych będących w obrocie podmiotu medycznego. 
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Rejestrowanie identyfikatorów odbywa się za pomocą skanowania kodów 2D." 
System musi umożliwiać wygenerowanie i przesłanie komunikatu obrotów i stanów do 
Zintegrowanego Systemu Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) 
System powinien pobrać na żądanie ze ZSMOPL informacje o stanach leków w aptece 
System powinien zaprezentować różnice pomiędzy stanami w ZSMOPL i stanami w aptece 
System powinien wygenerować komunikat do ZSMOPL zawierający informacje a aktualnych 
stanach apteki dla wybranych leków 
System musi odebrać i zapisać identyfikator komunikatu nadany przez ZSMOPL 
System musi umożliwiać wygenerowanie i wysłanie komunikatu obrotów i stanów do 
ZSMOPL na żądanie użytkownika 
System musi umożliwiać wygenerowanie i wysłanie komunikatu obrotów i stanów do 
ZSMOPL automatycznie i cyklicznie 
System musi umożliwiać generowanie i wysyłanie korekt komunikatów do systemu ZSMOPL. 
System powinien umożliwić wygenerowanie korekty raportu do systemu ZSMOPL z 
modyfikacją serii lub daty ważności 
System powinien umożliwić raportowanie obrotów i strat do systemu ZSMOPL 
System powinien umożliwiać przeprowadzenie testu poprawności działania skanera kodów 
DataMatrix w zakresie weryfikacji autentyczności leków 
System musi umożliwiać przegląd listy transakcji dla wygenerowanego komunikatu  
System musi umożliwiać wygenerowanie komunikatu stanów i obrotów odrębnie dla każdej 
apteki zarejestrowanej w Rejestrze Aptek 
System musi umożliwiać import danych z rejestru Hurtowni Farmaceutycznych 
System musi umożliwiać aktualizację listy hurtowni prowadzonych przez kontrahenta na 
podstawie Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych 
System musi umożliwiać przeglądanie decyzji i komunikatów Głównego Inspektoratu 
Farmaceutycznego 
System musi umożliwiać aktualizację online słownika hurtowni na podstawie Rejestru 
Hurtowni Farmaceutycznych C e-Z. 
System musi umożliwiać automatyczne wysłanie powiadomienia do Apteki o wysłaniu 
zamówienia z Apteczki Oddziałowej 
System musi umożliwiać wyświetlenie powiadomień o umowach z apteki, dla których kończy 
się termin ważności. 
Akceptacja zamówień do dostawców: 
- System powinien umożliwić obsługę dwustopniowego proces akceptacji zamówień do 
dostawców 
- System powinien umożliwić filtrowanie zamówień do dostawców według statusu akceptacji 
- System powinien umożliwić odrzucenie zamówienia wysłanego do akceptacji 
- System powinien umożliwić wpisanie powodu odrzucenia zamówienia wysłanego do 
akceptacji 
- W zamówieniach do dostawców system powinien umożliwić przegląd historii akceptacji 
zamówienia  
System powinien umożliwić zmianę status dla zamówienia wsyłanego do dostawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga realizacji tego obszaru w specyfikacji funkcjonalnej opisanej w OPZ. 
 
Numer pytania: 83. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 6 
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Treść wymagania: 
Możliwość planowania wizyt pacjentów na dowolny okres w przód. 
Pytanie: 
Pytanie nr1: 
Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie w treści wymagania końcowego okresu w jakim 
może odbyć się planowanie wizyty.  
Pytanie nr2: 
Czy Zamawiajacy ma na myśli możliwość przełożenia wizyty na dowolny dostępny termin? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający ma na myśli zarówno możliwość zaplanowania nowej wizyty jak i możliwość 
przełożenia wizyty na dowolny termin wybiegający w przyszłość ( również poza 
zdefiniowanym czasem pracy poradni) 
 
Numer pytania: 84. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 9 
Treść wymagania: 
Planowanie grafików lekarzy na dowolny okres z ustaleniem średniego czasu wizyty, przerw, 
urlopów. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie wymagania, gdyż sformułowanie "dowolny okres" 
pozwala na nadinterpretację wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ  

 
Numer pytania: 85. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 17 
Treść wymagania: 
System umożliwia ewidencję i podgląd limitów przyjęć do poszczególnych poradni. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie na jakiej podstawie powinny być definiowane 
limity przyjęć do poradni lub usunięcie wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Limity przyjęć do poradni powinny być obliczane i prezentowane na podstawie 
zdefiniowanych harmonogramów pracy poradni. 
 
 
Numer pytania: 86. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 18 
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Treść wymagania: 
Możliwość zdefiniowania limitów wg typów wizyt. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie na jakiej podstawie powinny być definiowane 
limity przyjęć do poradni według ich typów lub usunięcie wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje możliwości utworzenia różnych typów wizyt ( np. wizyta 
pierwszorazowa, szwy itp.) wraz z możliwością określenia oddzielnych limitów dla każdego z 
tych rodzajów. 

 
Numer pytania: 87. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 19 
 
Treść wymagania:` 
System umożliwia prowadzenie wspólnej numeracji kartotek pacjentów w ramach wszystkich 
poradni lub oddzielnej numeracji w ramach poszczególnych poradni. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zapis "System umożliwia prowadzenie wspólnej 
numeracji kartotek pacjentów w ramach wszystkich poradni LUB oddzielnej numeracji w 
ramach poszczególnych poradni." oznacza, że wymaganie zostanie spełnione w przypadku 
spełnienia co najmniej jednego z warunków, tzn. wspólnej numeracji w ramach wszystkich 
poradni lub oddzielnej numeracji w ramach poszczególnych poradni? 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga aby dostarczany system obsługiwał  zarówno wspólną numerację 
kartotek pacjentów w ramach wszystkich poradni jak i oddzielną numerację w ramach 
poszczególnych poradni. 

 
Numer pytania: 88. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 21 
Treść wymagania: 
System umożliwia stosowanie numeracji historii choroby. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli historia chorób będzie zawierała 
stosowne daty ich występowania oraz historia chorób będzie posortowana zgodnie z czasem 
ich występowania? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymóg za spełniony również w przypadku zachowania systemu jak 
zasugerowano w pytaniu. 
 
Numer pytania: 89. 
Nazwa modułu: 
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4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 22 
Treść wymagania: 
System umożliwia stosowanie numeracji księgi wizyt. Każda wizyta może zostać opatrzona 
unikalnym numerem. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli historia wizyt będzie zawierała 
stosowne daty ich występowania oraz historia wizyt będzie posortowana zgodnie z czasem 
ich występowania? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymóg za spełniony również w przypadku zachowania systemu jak 
zasugerowano w pytaniu. 
 
 
Numer pytania: 90. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 31 
Treść wymagania: 
Możliwość ewidencji szczegółowych danych dotyczących skierowania pacjenta na wizytę do 
poradni. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie dokładnie dane dotyczące skieroawnia 
pacjenta na wizytę ma na myśli. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający ma na myśli: datę wystawienia skierownia, nazwę, REGON, kody resortowe 
jednostki kierującej, lekarza kierującego, datę rozpoznania, ICD 10 oraz opis dodatkowy 
rozpoznania 

 
Numer pytania: 91.  
Nazwa modułu:  
4) Rejestracja poradni  
Numer wymagania: 33  
Treść wymagania:  
System umożliwia ewidencjonowanie dodatkowych informacji o pacjencie, które są 
wyświetlane podczas przyjęcia pacjenta do poradni.  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakich dokładnie informacji oczekuje. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga aby dostarczany system umożliwiał zaewidencjonowanie w polu 
tekstowym np.: w polu „uwagi” dodatkowych informacji które w przypadku wypełnienia 
zostaną wyświetlone  podczas przyjęcia pacjenta do poradni. 

 
Numer pytania: 92. 
Nazwa modułu: 
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4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 35 
 
Treść wymagania: ‘ 
Mżliwość konfiguracji modułu w taki sposób, aby współpracował z modułem Przychodnia – 
Gabinet, w przypadku skomputeryzowanych stanowisk w poradniach jak i samodzielnie (z 
możliwością ewidencji podstawowych danych medycznych oraz rozliczeniowych). 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie nie dotyczy działania systemu 
offline. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza. 

 
Numer pytania: 93. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 39 
Treść wymagania: 
 medycyna pracy, 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna płatnika "kontrahent komercyjny" oraz "medycyna pracy" jako 
równoważnych? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna płatnika "kontrahent komercyjny" oraz "medycyna pracy" jako 
równoważnych. 

 
 
Numer pytania: 94. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 40 
Treść wymagania: 
 inni (wg. słownika). 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie poprzez sformułowanie "inni (wg. 
słownika)" lub usunięcie wymagania, gdyż może ono być nadinterpretowane. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Inni (wg. słownika) oznacza możliwość zdefiniowania przez użytkownika „płatnika” w 
zasobach słownikowych i wykorzystania tych danych w trakcie przyjęcia. 
 
Numer pytania: 95. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 45 
Treść wymagania: 
Możliwość przełożenia wizyty na dowolny termin. 
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Pytanie: 
Pytanie nr1: 
Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie w treści wymagania okresu w jakim może odbyć 
się planowanie wizyty.  
Pytanie nr2: 
Czy Zamawiajacy ma na myśli możliwość przełożenia wizyty na dowolny dostępny termin? 
 

Odpowiedź Zamawiającego  

Pytanie nr 1 

Zamawiający nie widzi potrzeby sztywnego ograniczenia okresu w jakim może odbywać się 
planowanie wizyty. 
 
Pytanie nr 2 
Zamawiający wymaga możliwości przełożenia wizyty na dowolny termin, również taki który 
znajduje się poza harmonogramem pracy poradni. 
 
Numer pytania: 96.  
Nazwa modułu:  
4) Rejestracja poradni  
Numer wymagania: 46 
 
Treść wymagania: W trakcie rejestracji pacjenta moduł umożliwia automatyczny wybór 
specjalisty oraz termin wizyty. Istnieje możliwość dokonania manualnej zmiany tego terminu 
oraz wpisania kilku wizyt na ten sam termin.  
Pytanie: 
W trakcie rejestracji pacjent może preferować konkretny termin. Z tego powodu prosimy 
Zamawiającego o zmianę treści wymagania na następującą:  
"W trakcie rejestracji pacjenta moduł umożliwia wybór specjalisty oraz termin wizyty. Istnieje 
możliwość dokonania manualnej zmiany tego terminu oraz wpisania kilku wizyt na ten sam 
termin." 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ. 

 
Numer pytania: 97  
Nazwa modułu:   
4) Rejestracja poradni 
 
Numer wymagania: 47  
Treść wymagania: 
 
W trakcie rejestracji pacjenta istnieje możliwość podglądu wolnych i zajętych terminów w 
oparciu o kalendarz z oznaczonymi kolorystycznie statusami dni (poradnia nie pracuje, 
wszystkie terminy zajęte, wolne terminy).  
Pytanie: 
Wymaganie wskazuje na konkretne rozwiązanie. Z tego powodu prosimy Zamawiającego o 
zmianę treści wymagania na następującą: 
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"W trakcie rejestracji pacjenta istnieje możliwość podglądu wolnych i zajętych terminów w 
oparciu o kalendarz z oznaczonymi statusami dni (poradnia nie pracuje, wszystkie terminy 
zajęte, wolne terminy)." 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych from graficznych w celu oznaczenia statusów 
dni.  

  
Numer pytania: 98.  
Nazwa modułu:  
4) Rejestracja poradni  
Numer wymagania: 54  
Treść wymagania: System umożliwia automatyczną realizację wszystkich wizyt 
zaplanowanych na bieżący dzień.  
Pytanie: 
Czy intencją Zamawiającego jest aby, bez ingerencji użytkownika, system oznaczał 
zaplanowane wizyty jako zrealizowane? Pragniemy zauważyć, że w innych miejscach OPZ 
zamieszczono wymagania dotyczące anulowania wizyt w przypadku nieobecności pacjenta. 
Z uwagi na występujące w OPZ sprzeczności prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający zmienił przywoływany zapis w związku z odwołaniem do KIO 

 

 
Numer pytania: 99. 
Nazwa modułu: 
4) Rejestracja poradni 
Numer wymagania: 78 
Treść wymagania: 
System umożliwia jednoczesny wydruk wielu raportów dla danej poradni. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakich dokładnie raportów dotyczy wymaganie. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga funkcjonalności grupowego wydrukowania raportów z dostępnej listy 
raportów. 

 
Numer pytania: 100. 
Nazwa modułu: 
5) Poradnia 
Numer wymagania: 37 
Treść wymagania: 
 dane dotyczące decyzji, 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o uściślenie jakiej decyzji dotyczy wymaganie. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Wymaganie dotyczy ewidencjonowania decyzji którą podejmuje lekarz w kontekście 
dalszego postępowania z pacjentem po zakończeniu wizyty np. skierowany do dalszego 
leczenia, zakończenie procesu leczenia.  
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Numer pytania: 101. 
Nazwa modułu: 
5) Poradnia 
Numer wymagania: 49 
Treść wymagania: 
System jest wyposażony w możliwość oznaczania kolorami zdefiniowanych grup świadczeń. 
 
Pytanie: 
Zaproponowane wymaganie wskazuje na konkretne rozwiązanie. Prosimy Zamawiającego o 
zmianę treści wymagania na następującą: 
"System jest wyposażony w możliwość oznaczania zdefiniowanych grup świadczeń." 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych form graficznych w celu oznaczenia grup 
świadczeń. 

  
 
Numer pytania: 102. 
Nazwa modułu: 
5) Poradnia 
Numer wymagania: 50 
Treść wymagania: 
System jest wyposażony w możliwość oznaczania kolorami zdefiniowanych grup pacjentów. 
 
Pytanie: 
Zaproponowane wymaganie wskazuje na konkretne rozwiązanie. Prosimy Zamawiającego o 
zmianę treści wymagania na następującą: 
"System jest wyposażony w możliwość oznaczania zdefiniowanych grup pacjentów." 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych from graficznych w celu oznaczenia grup 
pacjentów.  

 
 
 
Numer pytania: 103. 
Nazwa modułu: 
5) Poradnia 
Numer wymagania: 52 
 
Treść wymagania:  
Moduł jest wyposażony w możliwość oznaczania kolorami poszczególnych pól ekranu w celu 
zwrócenia uwagi na dane istotne z punktu widzenia organizacji pracy danego podmiotu, np. 
pacjent bez podpisanych zgód, pacjent z oczekiwaniem na wyniki do zleconych bad 
Pytanie: 
Zaproponowane wymaganie wskazuje na konkretne rozwiązanie. Prosimy Zamawiającego o 
zmianę treści wymagania na następującą: 
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"Moduł jest wyposażony w możliwość oznaczania poszczególnych pól ekranu w celu 
zwrócenia uwagi na dane istotne z punktu widzenia organizacji pracy danego podmiotu, np. 
pacjent bez podpisanych zgód, pacjent z oczekiwaniem na wyniki do zleconych badań." 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych form graficznych do oznaczenia poszczególnych 
pól ekranu w celu zwrócenia uwagi na dane istotne z punktu widzenia organizacji pracy 
danego podmiotu, np. pacjent bez podpisanych zgód, pacjent z oczekiwaniem na wyniki do 
zleconych badań. 

 
Numer pytania: 104. 
Nazwa modułu: 
5) Poradnia 
Numer wymagania: 56 
Treść wymagania: 
możliwość automatycznego uzupełniania danych   rozliczeniowych na podstawie 
wprowadzonego typu porady. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie dokładnie dane ma na myśli używając 
sformułowania "dane rozliczeniowe". W przeciwnym wypadku prosimy o rezygnację z 
wymagania, ze względu na niejednoznaczność wymagania. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający ma na myśli produkt rozliczeniowy. 
 
 
Numer pytania: 105.  
Nazwa modułu:  
5) Poradnia 
Numer wymagania: 62  
Treść wymagania:  
Moduł pilnuje częstotliwości wizyt danego typu dla pacjenta (np. wizyta kompleksowa raz do 
roku) – informuje o tym fakcie komunikatem lub blokuje możliwość. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakich innych wizyt poza wizytą kompleksową raz do 
roku dotyczy wymaganie lub rezygnację z wymagania. 
 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie OPZ w odniesieniu do wizyt kompleksowych. 

 
Numer pytania: 106. 
Nazwa modułu: 
5) Poradnia 
Numer wymagania: 65 
Treść wymagania: 
 lista wizyt wg płatników, 
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Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o zdefiniowanie listy płatników, których dotyczy wymaganie lub 
usunięcie wymagania ze względu na możliwość jego nadinterpretacji. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ dla wszystkich zdefiniowanych 
płatników. 

 
Numer pytania: 107.  
Nazwa modułu:  
5) Poradnia 
Numer wymagania: 66  
Treść wymagania:  
 liczba wizyt w poradni w danym okresie.  
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spelnione, jeśli wydruk będzie przedstawiał listę wizyt 
w danym okresie? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spelnione, jeśli wydruk będzie przedstawiał listę 
ponumerowanych wizyt w danym okresie. 
 
Numer pytania: 108.  
Nazwa modułu:  
5) Poradnia 
Numer wymagania: 67  
Treść wymagania:  
Moduł sygnalizuje zdarzenia lub zajście pewnych warunków za pomocą kolorów pól (np. 
wystawiono skierowanie, nie wprowadzono procedur).  
Pytanie: 
Zaproponowane wymaganie wskazuje na konkretne rozwiązanie. Prosimy Zamawiającego o 
zmianę treści wymagania na następującą: 
"Moduł sygnalizuje zdarzenia lub zajście pewnych warunków (np. wystawiono skierowanie, 
nie wprowadzono procedur)." 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych form graficznych w celu sygnalizacji zdarzenia 
lub zajścia pewnych warunków (np. wystawiono skierowanie, nie wprowadzono procedur) 
 
Numer pytania: 109. 
Nazwa modułu: 
5) Poradnia 
Numer wymagania: 69 
Treść wymagania: 
Wydruk księgi poradnianej może być również do pliku w formacie: rtf, pdf, html. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku możliwości wydruku księgi 
poradnianej do dwóch z trzech zaproponowanych formatów? 
Odpowiedź Zamawiającego  



 

 

 

                                                                                         71 

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku możliwości wydruku księgi 
poradnianej w formacie rtf i pdf. 

 
Numer pytania: 110. 
Nazwa modułu: 
5) Poradnia 
Numer wymagania: 71 
Treść wymagania: 
 wizyty zaległe, 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku możliwości prezentacji wizyt 
mających miejsce w przeszłości, zamiast wizyt zaległych? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający poddtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ. 
 
Numer pytania: 111. 
Nazwa modułu: 
5) Poradnia 
Numer wymagania: 72 
Treść wymagania: 
 wizyty zakończone przyjęciem, 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku możliwości prezentacji wizyt 
mających miejsce w przeszłości, zamiast wizyt zakończonych przyjęciem? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający poddtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ. 
 
 
Numer pytania: 112. 
Nazwa modułu: 
5) Poradnia 
Numer wymagania: 83 
Treść wymagania: 
 możliwość korzystania w powyżej wymienionych z gotowych wzorców właściwych dla 
poszczególnych poradni. 
Pytanie: 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dostarczy wzorce właściwe dla każdej poradni 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga aby system umożliwiaj zdefiniowanie przez użytkownika 
wzorców/szablonów dostępnych dla każdej poradni oraz ich wykorzystanie w polach wyżej 
wymienionych w OPZ. 

 

Numer pytania: 113.  
Nazwa modułu:  
6) Gabinet 
Numer wymagania: 20  
Treść wymagania:  
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 nowi pacjenci,  
Pytanie: 
Czy Zamawiający pod pojęciem „nowi pacjenci” rozumie pacjentów, którzy zostali 
zarejestrowani na izbie przyjęć i są na obserwacji? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Przez nowych pacjentów Zamawiający rozumie takich, którzy posiadają założoną kartotekę 
w systemie (wprowadzonych do tzw rejestru pacjentów) ale nie zaewidencjonowano im 
jeszcze żadnych świadczeń, pobytów.  

 
 
Numer pytania: 114. 
Nazwa modułu: 
6) Gabinet 
Numer wymagania: 21 
Treść wymagania: 
 wypisani pacjenci, 
Pytanie: 
Czy pod pojęciem „wypisani pacjenci” należy rozumieć  odmowę przyjęcia pacjenta do 
szpitala, z wpisem do Wykazu Odmów i Porad Ambulatoryjnych? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Pod pojęciem „wypisani pacjenci”  Zamawiający rozumie, pacjentów z zakończonymi 
pobytami w szpitalu a więc zarówno pacjentów z odmowami przyjęcia jak i tych których 
wypisano ze szpitala. 
 

 
Numer pytania: 115.  
Nazwa modułu:  
6) Gabinet 
Numer wymagania: 26  
Treść wymagania:  
Analiza danych nowego pacjenta podczas wprowadzania – mechanizmy weryfikujące 
unikalność danych (minimum  PESEL lub zestaw imię, nazwisko, miejsce urodzenia). 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o usuniecie wymaganie. "Zestaw imię, nazwisko, miejsce 
urodzenia" nie gwarantuje unikalności danych. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ. Zamawiający uzna wymóg za 
spełniony również w przypadku zestawu: imię, nazwisko, data urodzenia. W przypadku braku 
pesel jest to jedyna metoda weryfikacji unikalności danych. 

 
Numer pytania: 116. 
Nazwa modułu: 
6) Gabinet 
Numer wymagania: 30 
Treść wymagania: 
Wizualizacja zdarzenia  polegającego na ewidencji dodatkowych informacji na temat 
pacjenta. 
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Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie wymagania lub doprecyzowanie jakich dodatkowych 
informacji na temat pacjenta ma dotyczyć wizualizacja zdarzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje aby dostarczany system umożliwiał wyświetlanie dodatkowych uwag 
na temat pacjenta, które w przypadku wypełnienia zostaną wyświetlone podczas przyjęcie 
pacjenta do poradni (np. o błędnych danych dot. adresu , telefonu, itp.) 

  
Numer pytania: 117.  
Nazwa modułu:  
6) Gabinet 
Numer wymagania: 33  
Treść wymagania:  
System jest wyposażony w możliwość oznaczania kolorami zdefiniowanych grup świadczeń. 
Pytanie: 
Pytanie nr 1: 
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści wymagania na następującą: 
"System jest wyposażony w możliwość oznaczania zdefiniowanych grup świadczeń." 
Pytanie nr2: 
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź jakie grupy świadczeń ma na myśli. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych form graficznych w celu oznaczenia 
zdefiniowanych grup świadczeń. Dot. grup świadczeń okreslonych przez użytkownika. 

 
Numer pytania: 118.  
Nazwa modułu:  
6) Gabinet  
Numer wymagania: 54  
Treść wymagania:  
 decyzja, 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o uściślenie jakiej decyzji dotyczy wymaganie. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Wymaganie dotyczy ewidencjonowania decyzji którą podejmuje lekarz w kontekście 
dalszego postępowania z pacjentem po zakończeniu wizyty np. skierowany do dalszego 
leczenia, zakończenie procesu leczenia.  

 
Numer pytania: 119.   
Nazwa modułu:  
6) Gabinet  
Numer wymagania: 66   
Treść wymagania:  
Moduł pilnuje częstotliwości wizyt danego typu dla pacjenta (np. wizyta kompleksowa raz do 
roku) – informuje o tym fakcie komunikatem lub blokuje możliwość. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakich innych wizyt poza wizytą kompleksową raz do 
roku dotyczy wymaganie lub rezygnację z wymagania. 
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Odpowiedź Zamawiającego  

Oczekiwanie przez Zamawiającego typy wizyt to: kompleksowa, recepturowa, 
specjalistyczna, zabiegowo-diagnostyczna. 
 
Numer pytania: 120.  
Nazwa modułu:  
13) Pracownia Diagnostyczna  
Numer wymagania: 3  
Treść wymagania:  
Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez 
użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty 
klawiszowe dla podstawowych operacji.  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakich podstawowych operacji dotyczy 
wymaganie. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Podstawowe operacje to: przeglądaj, modyfikuj, akceptuj, anuluj, kopiuj, wklej,wyszukaj 
 
Numer pytania: 121.  
Nazwa modułu:  
13) Pracownia Diagnostyczna   
Numer wymagania: 14  
Treść wymagania:  
System automatycznie uzupełnia płeć oraz datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru 
PESEL. 
Pytanie: 
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL lub o nieznanym numerze nie jest 
możliwe spełnienie wymagania. Z tego powodu prosimy Zamawiającego o usunięcie 
wymagania lub uznanie wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system będzie wymagał 
uzupełnienia wszystkich wspomnianych pól ręcznie. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ. W przypadku braku PESEL i tylko w 
takim wypadku opeartor wprowadzi dane ręcznie. 

 

 
Numer pytania: 122.  
Nazwa modułu:  
13) Pracownia Diagnostyczna  
Numer wymagania: 16  
Treść wymagania:  
Słownik miejscowości z podziałem na miasto, gminę i województwo.  
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego jest aby dostarczany system obsługiwał 
słownik TERYT. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna również wymóg za spełniony dla systemów obsługujących słownik 
TERYT. 
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Numer pytania: 123.  
Nazwa modułu:  
13) Pracownia Diagnostyczna  
Numer wymagania: 19  
Treść wymagania:  
Wyszukiwarka zaawansowana – min. 10 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego 
wybranego przez użytkownika, w tym: według pracowni ZDO, według ICD-10, frazy opisu 
badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących, konsultujących, wg statusu zlecenia, tr 
Pytanie: 
Wymaganie jest bardzo szczegółowe i wskazuje na konkretne rozwiązanie. Prosimy 
Zamawiającego o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje wymóg zgodnie z OPZ.  

 
Numer pytania: 124. 
Nazwa modułu: 
13) Pracownia Diagnostyczna 
Numer wymagania:  
Treść wymagania: 
Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający następujące dane: 
Pytanie: 
Pytanie nr 1: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaką płytę ma na myśli lub rezygnację z 
wymagania. 
Pytanie nr 2: 
Prosimy Zamawiającego o informację jakie dane będą zapisywane i przechowywane na 
płycie lub rezygnację z wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Pytanie nr 1: 

CD,DVD 
 
Pytanie nr 2: 
Dane dotyczące wykonanego badania. 
 
Numer pytania: 125.  
Nazwa modułu:  
13) Pracownia Diagnostyczna  
Numer wymagania: 41  
Treść wymagania:  
zestawienie badań wg lekarzy zlecających,  
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli zestawienie będzie prezentowane 
według lekarza wykonującego badanie? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Nie. Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ. 
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Numer pytania: 126.  
Nazwa modułu:  
13) Pracownia Diagnostyczna  
Numer wymagania: 42  
Treść wymagania:  
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli zestawienie będzie prezentowane 
według lekarza wykonującego badanie? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Nie. Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ. 
 
Numer pytania: 127.   
Nazwa modułu:  
13) Pracownia Diagnostyczna  
Numer wymagania: 44  
Treść wymagania:  
 zestawienie badań wg płatnika  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o zdefiniowanie listy płatników, których dotyczy wymaganie lub 
usunięcie wymagania ze względu na możliwość jego nadinterpretacji. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ dla wszystkich zdefiniowanych 
płatników. 

 
 
Numer pytania: 128.  
Nazwa modułu:  
13) Pracownia Diagnostyczna  
Numer wymagania: 46  
Treść wymagania:  
 zestawienie wg ilości wykonanych badań.  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w ramach czego powinno być wykonane 
zestawienie według ilości wykonanych badań (np. w ramach lekarza, gabinetu) lub 
rezygnację z wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zestawienie powinno mieć możliwość generowania w kontekście: pracowni, rodzaju, 
zleconiodawcy, lekarza, gabinetu, ogółem 
 
 
Numer pytania: 129. 
Nazwa modułu: 
13) Pracownia Diagnostyczna 
Numer wymagania: 47  
Treść wymagania:  
Generowanie zbiorczych raportów finansowych w dowolnym przedziale czasowym z efektów 
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wykonywanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni (np. umowa z NFZ, umowy 
indywidualne z jednostkami zlecającymi, gdzie każda może mieć indywidualny cennik badań, 
badan 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o przedstawienie dokładnej logiki pracowni, których mają dotyczyć 
zbiorcze raporty finansowe lub rezygnację z wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga raportów finansowych wykonanych badań wykonanych w kontekście 
pracowni oraz umów z płatnikami. 

 
Numer pytania: 130. 
Nazwa modułu: 
13) Pracownia Diagnostyczna 
Numer wymagania: 48 
 
Treść wymagania:  
Generowanie raportów szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych 
jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania – w dowolnym przedziale 
czasowym. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź w jakim zakresie poszczególne jednostki mają być 
wspomagane w procesie ich fakturowania lub rezygnację z wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga aby system posiadał możliwość wystawienia faktury oraz paragonu 
zleceniodawcom komercyjnym. 

Numer pytania: 131. 
Nazwa modułu: 
13) Pracownia Diagnostyczna 
Numer wymagania: 60 
Treść wymagania: 
Słownik kodów procedur ICD-9 w języki polskim z możliwością jego przeszukiwania 
. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania z powodu występowania w OPZ zapisu 
"Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania." 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ. Zamawiający nie widzi konfliktu ani 
nadmiarowości w konteście przeszukiwania słowników ICD-10 oraz ICD-9. 

Numer pytania: 132. 
Nazwa modułu: 
13) Pracownia Diagnostyczna 
Numer wymagania: 63 
Treść wymagania: 
Możliwość dołączania do badania dowolnych plików. 
 
Pytanie: 
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Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie w treści wymagania maksymalnego rozmiaru 
dołączanych plików lub rezygnację z wymagania, gdyż może to być nadinterpretowane. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga aby system umożliwiał załączenie plików o łącznej wielkości co 
najmniej 16MB. 
 
 
Numer pytania: 133. 
Nazwa modułu: 
16) Zakażenia Szpitalne 
Numer wymagania: 1 
 
Treść wymagania:  
Wspieranie identyfikacji pacjentów o wysokim poziomie zagrożenia zakażeniem przez 
definiowanie dowolnych warunków wyboru pacjentów uwzględniających wpisy w historii 
choroby pacjenta. 
Pytanie: 
Pytanie nr 1: 
Sformułowanie "definiowanie dowolnych warunków wyboru pacjentów" jest pojęciem zbyt 
szerokim i może być nadinterpretowane. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie 
wymagania lub jego usunięcie. 
Pytanie nr 2: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w oparciu o jakie dane definiowany jest wysoki 
poziom zagrożenia zakażaniem? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje konfigurowalnego mechanizmu umożliwiającego dobór pacjentów 
zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Kluczowe parametry to: wiek pacjenta, choroby 
współinstniejące, status epidemiologiczny pacjenta,podawane leki (np. iimmunosupresyjne, 
inhibitory pompy protonowej itp), wyniki badań laboratoryjnych,BMI 

 
Numer pytania: 134. 
Nazwa modułu: 
16) Zakażenia Szpitalne 
Numer wymagania: 5 
Treść wymagania: 
Możliwość zaewidencjonowania dla jednego pacjenta dowolnej liczby kart w ramach jednego 
pobytu na oddziale. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie wymagania. Ewidencja dowolnej liczby kart jest zbyt 
szerokim pojęciem i może być nadinterpretowana. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z OPZ. 
 
Numer pytania: 135. 
Nazwa modułu: 
16) Zakażenia Szpitalne 
Numer wymagania: 6 
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Treść wymagania: 
Odbieranie kart zgłoszenia zakażenia szpitalnego przez zespół kontroli zakażeń 
zakładowych jako indywidualne karty rejestracji. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zespół kontroli zakażeń szpitalnych jest 
określeniem jednostki szpitalnej, czy grupy użytkowników systemu. W przeciwnym wypadku 
prosimy o rezygnację z wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zespół kontroli zakażeń szpitalnych jest określeniem grupy użytkowników. 

 
Numer pytania: 136. 
Nazwa modułu: 
16) Zakażenia Szpitalne 
Numer wymagania: 9 
Treść wymagania: 
 przebieg kliniczny, 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w jaki sposób oczekuje analiz liczbowych i 
procentowych w oparciu o przebieg kliniczny. W przeciwnym wypadku prosimy o usunięcie 
wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający usuwa wymóg. 

 
Numer pytania: 137. 
Nazwa modułu: 
16) Zakażenia Szpitalne 
Numer wymagania: 29 
Treść wymagania: 
Automatyczne wysyłanie zgłoszenia do zespołu kontroli zakażeń szpitalnych po jego 
zamknięciu.  
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zespół kontroli zakażeń szpitalnych jest 
określeniem jednostki szpitalnej, czy grupy użytkowników systemu. W przeciwnym wypadku 
prosimy o rezygnację z wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych Zamawiający rozumie grupę użytkowników 
systemu. 
 
Numer pytania: 138.  
Nazwa modułu:  
17) Administrator  
Numer wymagania: 1  
Treść wymagania:  
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Moduł agreguje funkcje administracyjne z wszystkich modułów stanowiących przedmiot 
zamówienia lub jego zakres licencyjny i pozwala administratorowi na uruchomienie tych 
modułów. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w nawiązaniu do opublikowanych przez 
Zamawiającego Wymagań Administratora uzna jako alternatywne poniższe wymagania w 
tym obszarze dla dostarczanego systemu: 
Konfigurowanie systemu 
Aktualizacja systemu wraz z poszczególnymi składnikami systemu (np. baza danych, 
aplikacja) musi być wykonywana za pomocą dedykowanych programów aktualizacyjnych 
(tzw. paczek aktualizacyjnych) udostępnionych przez producenta systemu. Zamawiający 
musi mieć możliwość samodzielnego aktualizowania systemu bez ingerencji producenta 
systemu przez 24 godziny na dobę. 
System umożliwia automatyczne ograniczanie listy wyświetlanych pozycji słowników: dla 
jednostki organizacyjnej, zalogowanego użytkownika  
System umożliwia budowanie terminarzy zasobów: osób, pomieszczeń i urządzeń w oparciu 
o harmonogramy dostępności zasobu 
System musi umożliwić definiowanie i ewidencję ograniczeń terminarza dotyczących wieku i 
płci umawianego w danym terminarzu pacjenta 
System musi umożliwić definiowanie i obsługę ograniczeń ilościowych limitów dziennych 
liczby rezerwacji w terminarzach określonych zasobów 
System umożliwia zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi w hierarchii poziomów: 
systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej / użytkownika, 
System musi umożliwiać definiowanie wykazów wykorzystywanych w przychodni, szpitalu, 
pracowniach w szczególności z zarządzaniem jednostek uprawnionych do dostępu do 
danego wykazu, a w przypadku wykazów zabiegowych również rodzajami 
eiwdencjonowanych w wykazie zabiegów 
System musi umożliwiać definiowanie szablonów wydruków definiowalnych w systemie 
dokumentów (pism). 
Zarządzanie listą usług i procedur możliwych do zlecenie przez daną jednostkę 
organizacyjną z możliwością ograniczenia listy jednostek mogących dla danego 
zleceniodawcy zrealizować zlecenie. 
Zarządzanie rejestrem jednostek struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego: 
 - tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety, pracownie, 
oddziały, izby przyjęć, bloki operacyjne itp.), 
 - powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą ośrodków powstawania 
kosztów.  
System musi umożliwiać definiowanie grupowania zleceń  
System umożliwia określenie listy jednostek organizacyjnych uprawnionych do zlecania 
danego rodzaju badania oraz danego panelu badań 
Zarządzanie standardowymi słownikami ogólnokrajowymi: 
 - Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM – druga polska edycja, 
 - Klasyfikacja chorób wg ICD – rewizja 10, 
 - Słownik Kodów Terytorialnych GUS, 
 - Słownik Zawodów. 
System musi umożliwiać aktualizację słownika ICD 10 za pomocą pliku udostępnianego 
przez C e-Z lub z pliku zapisanym na dysku. 
System musi umożliwić aktualizację słownika ICD 10 z wykorzystaniem algorytmu Jaro-
Winkler wraz z możliwością określenia wskaźnika stopnia podobieństwa porównywanych 
nazw do aktualizacji 
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System musi umożliwiać import słownika wyrobów medycznych publikowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
System powinien umożliwić ograniczenie użytkownikom zasilania słownika instytucji tylko 
pozycjami pochodzącymi i synchronizowanymi z  Rejestrem Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą 
System umożliwia import kodów pocztowych udostępnianych przez Pocztę Polską, z 
możliwością automatycznego powiązania z rejestrem TERYT. 
Tworzenie, przegląd, edycja słowników własnych Zamawiającego:  
 - personelu, 
 - leków. 
Zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami: 
System zarządzania użytkownikami musi być wspólny minimum dla modułów: RCH, Apteka, 
Apteczki oddziałowe, Rozliczenia z NFZ, Komercja, Badania kliniczne 
System zarządzania użytkownikami musi umożliwiać  definiowanie listy użytkowników 
systemu 
System zarządzania użytkownikami musi umożliwiać określenie uprawnień użytkowników,  
System zarządzania użytkownikami musi umożliwiać jednoznaczne powiązanie  użytkownika 
systemu z osobą personelu lub osobą spoza słownika personelu. 
System umożliwia synchronizację danych specjalizacji i numeru prawa wykonywania zawodu 
podczas łączenia pracownika z systemu HIS z pracownikiem z systemu KP. 
System umożliwia definiowanie dla każdego pacjenta preferowanego kanału komunikacji 
(portal, sms, e-mail). 
System musi umożliwiać zatwierdzenie wniosku użytkownika o zmianę danych użytkownika 
i/lub personelu 
System musi umożliwiać ewidencję wielu numerów prawa wykonywania zawodu dla 
personelu 
System musi umożliwiać podgląd złożonych wniosków dotyczących zmiany danych 
osobowych oraz ich statusów w kontekście osoby składającej wniosek oraz wszystkich 
użytkowników. 
System musi umożliwiać obsługę wniosków użytkownika o zmianę: 
-danych personalnych 
-danych kontaktowych 
-danych wymaganych w dokumentacji medycznej (tytuł naukowy, tytuł zawodowy, 
specjalizacje) 
System umożliwia wygenerowanie kopii danych osobowych dla 
pacjenta/personelu/użytkowników przetwarzanych w systemie. 
W ramach użytkownika zalogowanego, system umożliwia wyznaczenie osoby zastępującej w 
zadanym okresie czasu, która czasowo przejmie prawa użytkownika zastępowanego. 
Użytkownik zastępujący ma możliwość odrzucenia zastępstwa. 
Musi istnieć możliwość nadania użytkownikowi uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście 
wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddział wewnętrzny lub gabinet 
POZ i izba przyjęć. 
System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu 
użytkowników do systemu 
System musi umożliwiać nadawanie każdemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. 
Domyślnie dla nowotworzonych użytkowników oraz dla każdego użytkownika niezależnie 
musi być możliwość ustawienia co najmniej następujących parametrów hasła: długość, okres 
ważności, okres powiadomienia przed wygaśnięciem hasła, Minimalna złożoność hasła 
(minimalna liczba dużych i małych liter oraz cyfr, minimalna i maksymalna liczba znaków 
specjalnych w haśle) 
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Administrator musi mieć możliwość określenia daty utraty ważności konta (blokady konta) 
użytkownika, a system prezentuje użytkownikowi informację o terminie ważności 
(zablokowania) konta. 
System zapewnia natychmiastowe wylogowanie użytkownika ze wszystkich jego aktywnych 
sesji, w momencie blokady konta użytkownika przez administratora. 
System uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać 
uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na 
odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien 
umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym 
użytkownikom. 
System musi umożliwiać nadawanie pojedynczych uprawnień z listy dostępnych zarówno 
pojedynczemu użytkownikowi jak i definiowalnej, nazwanej grupie użytkowników, do których 
z kolei można przypisywać użytkowników. 
System musi umożliwić nadanie użytkownikowi lub grupie użytkowników uprawnień do 
wydruku tylko określonych typów  dokumentów dokumentacji medycznej 
System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom niezależnie dla każdej 
jednostki organizacyjnej, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i oddziale wewnętrznym 
powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i tego jednego oddziału.  
System musi umożliwiać podgląd listy użytkowników aktualnie zalogowanych do systemu. 
Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wskazanych lub 
wszystkich aktualnie zalogowanych użytkowników 
System umożliwia prowadzenie rejestru zgód i sprzeciwów oraz oświadczeń dotyczących 
przetwarzania danych osobowych (na mocy zapisów RODO): pacjentów, opiekunów 
pacjentów i personelu. Rejestracja oraz wycofanie zgód, sprzeciwów, oświadczeń możliwa 
jest z poziomu jednego okna. 
System musi umożliwiać obsługę harmonogramu przyjęć 
System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu 
technicznego NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie 
pracy systemu z dokładnością do dat obowiązywania. 
System musi umożliwić określenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru 
REGON, innego niż REGON zakładu opieki zdrowotnej 
System musi umożliwiać zarządzanie międzymodułowym systemem komunikacyjnym 
umożliwiający pobranie lub wysłanie komunikatów do: 
 - użytkowników wybranych modułów, 
 - wskazanych użytkowników (nazwanych oraz ról jakie pełnią w systemie) 
 - wskazanych stacji roboczych 
System musi umożliwiać przegląd dziennika operacji (logi) - rejestr czynności i operacji 
wykonywanych przez poszczególnych użytkowników 
System musi umożliwiać zapisywanie informacji o przeglądanych danych przez wybranego 
użytkownika. 
System musi umożliwiać podgląd historii zmian parametrów konfiguracyjnych systemu 
(podgląd daty modyfikacji parametru, użytkownika ją przeprowadzającego, jego stacji 
roboczej oraz rodzaju i szczegółów zmiany). 
System musi umożliwiać wykonanie z poziomu aplikacji funkcji optymalizacji bazy danych 
System musi umożliwiać migrację dokumentacji pacjenta z systemu HIS do repozytorium 
EDM. 
System musi umożliwiać wyszukiwanie i łączenie danych pacjentów, lekarzy i instytucji 
wprowadzonych wielokrotnie do systemu. 
System musi zachowywać dane pacjenta "scalonego" mechanizmem scalania pacjentów. 
Pacjent którego dane zostały scalone z danymi innego pacjenta nie może być usunięty z 
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systemu. Dane pacjenta powinny być dostępne do wyszukiwania w szczególności 
wyszukiwania wg identyfikatora pacjenta. 
System umożliwia wyszukiwanie zdublowanych wpisów rejestru instytucji według ich 
resortowych kodów identyfikacyjnych 
System umożliwia zdefiniowanie procesu, który w określonych odstępach czasowych będzie 
weryfikował  istnienie zleceń podań dla otwartych zleceń leków, w zadanych komórkach 
organizacyjnych, oraz generował zlecenia podań w przypadku ich braku. 
 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna alternatywne wymagania opisane przez pytającego jako spełniające 
wymagania modułu Administratora. 
 
 
Numer pytania: 139. 
Nazwa modułu: 
19) Rehabilitacja 
Numer wymagania: 4 
Treść wymagania: 
Tworzenie i zarządzanie katalogiem topografii ciała. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czego oczekuje w ramach zarządzania katalogiem 
topografii ciała oraz co i na jakim poziomie szczegółowości wspomniany katalog powinien 
obejmować lub usunięcie wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje możliwości zdefiniowania jednolitego dla całego modułu płaskiego lub 
hierarchicznego słownika części ciała z dowolnym poziomem szczegółowości. 

 
Numer pytania: 140. 
Nazwa modułu: 
19) Rehabilitacja 
Numer wymagania: 5 
Treść wymagania: 
Ewidencjonowanie świadczeń w sposób ujednolicony, bazujący na zdefiniowanym katalogu 
procedur zakładowych. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dostarczy katalog procedur zakładowych? Jeśli katalog nie będzie 
dostarczony prosimy u rezygnację z wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dostarczy katalog procedur na etapie wdrożenia. 

 
Numer pytania: 141. 
Nazwa modułu: 
19) Rehabilitacja 
Numer wymagania: 18 
 
Treść wymagania:  
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Planowanie zabiegów w oparciu o katalog topografii ciała. Możliwość ewidencji tych samych 
procedur z rozróżnieniem okolicy ciała. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dostarczy wspomniany katalog topografii ciała? Jeśli nie, to prosimy o 
rezygnację z wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Katalog topografii ciała zostanie dostarczony na etapie wdrożenia. 
 
Numer pytania: 142. 
Nazwa modułu: 
19) Rehabilitacja 
Numer wymagania: 22 
Treść wymagania: 
 limit na liczbę procedur w ciągu dnia zabiegowego, 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wspomniany limit dotyczy świadczeń 
wykonywanych ze środków NFZ. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Limit dotyczy świadczeń wykonywanych ze środków płatnika. 
. 
 
 
Numer pytania: 143. 
Nazwa modułu: 
19) Rehabilitacja 
Numer wymagania: 23 
Treść wymagania: 
 limit na krotność wystąpienia tej samej procedury, 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wspomniany limit dotyczy świadczeń 
wykonywanych ze środków NFZ. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Limit dotyczy świadczeń wykonywanych ze środków płatnika. 
 
 
Numer pytania: 144. 
Nazwa modułu: 
19) Rehabilitacja 
Numer wymagania: 24 
Treść wymagania: 
 limit na liczbę dni w cyklu udzielania świadczeń. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wspomniany limit dotyczy świadczeń 
wykonywanych ze środków NFZ. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Limit dotyczy świadczeń wykonywanych ze środków płatnika. 
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Numer pytania: 145. 
Nazwa modułu: 
19) Rehabilitacja 
Numer wymagania: 25 
Treść wymagania: 
Informacja o wielkości rezerw wolnych terminów. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiajacego o wyjaśnienie, czy rezerwy wolnych terminów dotyczą zabiegów i 
usług realizowanych ze środków NFZ. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Rezerwy wolnych terminów dotyczą zabiegów i usług realizowanych i przypisanych do 
płatnika. 
 
Numer pytania: 146. 
Nazwa modułu: 
19) Rehabilitacja 
Numer wymagania: 28 
Treść wymagania: 
 wykonywanych w koszt danej jednostki, 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku realizacji podglądu procedur 
wykonywanych w danej jednostce oraz obsługiwanych przez daną jednostkę? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku realizacji podglądu procedur 
wykonywanych w danej jednostce oraz obsługiwanych przez daną jednostkę. 

 
Numer pytania: 147. 
Nazwa modułu: 
3) Kolejki Oczekujących 
Numer wymagania: 10. 
Treść wymagania: 
 nazwa świadczenia, jednostki organizacyjnej, specjalności, na które oczekuje pacjent, 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie w kórym zamiast 
specjalnosci będzie możliwość wskazania planowanego zakresu świadczeń i procedury, co 
umożliwi szerszą i bardziej szczegółową ewidencję danych. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w kórym zamiast specjalnosci będzie możliwość 
wskazania planowanego zakresu świadczeń i procedury. 

 
Numer pytania: 148. 
Nazwa modułu: 
3) Kolejki Oczekujących 
Numer wymagania: 11. 
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Treść wymagania: 
 dane o skierowaniu (lekarz, jednostka, nr umowy z NFZ, rozpoznanie ze skierowania z 
możliwością zapisu słownego lub kodem ICD10), 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczającym będzie, gdy system pozwoli na 
Zapis pacjenta do księgi oczekujących z możliwością ewidencji podstawowych danych dot. 
oczekiwania: dane o skierowaniu (lekarz, jednostka, rozpoznanie ze skierowania z 
możliwością zapisu słownego lub kodem ICD10), 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna za spełniające wymaganie rozwiązanie zaproponowane przez 
Pytającego. 

 

 
Numer pytania: 149. 
Nazwa modułu: 
3) Kolejki Oczekujących 
Numer wymagania: 24. 
Treść wymagania: 
 świadczenia, na które oczekuje pacjent, 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczającym będzie gdy wskazany w 
wymaganiu parametr znajdzie się wyłącznie na wydruku księgi. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna za spełniające wymaganie rozwiązanie zaproponowane przez 
Pytającego. 

 
Numer pytania: 150.  
Nazwa modułu:  
3) Kolejki Oczekujących  
Numer wymagania: 26.  
Treść wymagania:  
 jednostki zapisującej do kolejki,  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jako jednostkę zapisującą do kolejki rozumiemy 
instytucję kierującą oraz że wystarczającym będzie gdy takie dane znajdą się na wydruku. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający rozumie jednostkę zapisującą do kolejki jako jednostkę zamawiającego która 
rejestruje te dane. Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli takie dane znajdą się na 
wydruku. 

 
Numer pytania: 151.  
Nazwa modułu:  
3) Kolejki Oczekujących  
Numer wymagania: 27.  
Treść wymagania:  
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- kategorii medycznej,  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczającym będzie gdy wskazany w 
wymaganiu parametr znajdzie się wyłącznie na wydruku księgi. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli dane dot. kategorii medycznej znajdą się 
na wydruku. 

 
 
Numer pytania: 152.  
Nazwa modułu:  
3) Kolejki Oczekujących  
Numer wymagania: 28.  
Treść wymagania:  
 procedury, na którą jest zapisany pacjent.  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczającym będzie gdy wskazany w 
wymaganiu parametr znajdzie się wyłącznie na wydruku księgi. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli dane dot. procedury medycznej znajdą się 
na wydruku. 

 

 
Numer pytania: 153.  
Nazwa modułu:  
10) Gruper  
Numer wymagania: 13.  
Treść wymagania:  
Moduł po przypisaniu produktu do rozliczenia blokuje możliwość wszystkich modyfikacji 
danych, które mają wpływ na wyznaczanie grupy (w tym: data wypisu, rozpoznania, 
procedury, tryb i charakter hospitalizacji).  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczająca będzie miękka walidacja w 
przypadku zmiany procedur ICD9 lub rozpoznań. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza że miękka walidacja we wskazanym obszarze jest wystarczająca. 

 
Numer pytania: 154.  
Nazwa modułu:  
10) Gruper  
Numer wymagania: 18.  
Treść wymagania:  
 nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP,  
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o wskazanie hospitalizacji, które mają 
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przypisaną nieoptymalną JGP. W przeciwnym wypadku prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób 
można rozpoznać niejednoznacznie przypisaną JGP (JGP może być przypisana lub nie). 
Odpowiedź Zamawiającego  

Niejednoznaczna JGP to taka dla której istnieje na podstawie wprowadzonych danych 
dowolna inna poprawna JGP niekoniecznie korzystniejsza punktowo. Zamawiający  uzna 
również system za spełniający wymaganie który umożliwia wskazanie hospitalizacji z 
przypisaną nieoptymalną JGP. Nieoptymalna JGP oznacza w tym wypadku nie 
najkorzystniejszą punktowo. 

 
Numer pytania: 155.  
Nazwa modułu:  
10) Gruper 
Numer wymagania: 20.  
Treść wymagania:  
Grupowanie odbywa się na dedykowanym centralnym serwerze, dostępnym ze wszystkich 
stacji roboczych.  
Pytanie: 
W odniesieniu do wymagań modułu Gruper o numerach od 20 do 25 prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia rozwiązania o innej budowie 
(np. będącego integralną częscią dostarczanego systemu, który dodatkowo spełnia warunek 
braku konieczności ponownego logowania), Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie za 
równoważne względem wymagań opisujących serwer grupowania. 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający zaakceptuje w zakresie wymagań o numerach od 20 do 25 każde rozwiązanie 
równoważne funkcjonalnie rozumiane jako spełnienie wymagań dot: dostępu ze wszystkich 
stacji roboczych, możliwości przeanalizowania warunków i decyzji jakie podjął gruper, 
dostępu do wszystkich gruperów które obowiązywały w historii JGP,wyznaczenia wszystkich 
możliwych prawidłowych JGP zgodnie z umową NFZ 

 
Numer pytania: 156. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 11. 
Treść wymagania: 
Nanoszenie podstawowych danych kontrahentów: 
Bank i nr konta bankowego,  
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, w którym bank i nr 
konta bankowego będą przechowywane w systemie finansowo-księgowym. W systemie HIS 
generowane są wyłącznie dokumenty sprzedaży, w związku z czym przechowywanie danych 
bankowych kontrahentów nie ma zastosowania w części białej. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający zaakceptuje każde rozwiązanie również te zaproponowane przez pytającego 
pod warunkiem istnienia mechanizmów pozwalających na wystawienie faktury do NFZ (z 
systemu HIS lub systemu Finansowo-Księgowego) bez konieczności ręcznego 
wprowadzania pozycji faktury. Faktura musi zawierać numer konta bankowego 
Zamawiającego.   



 

 

 

                                                                                         89 

 
Numer pytania: 157. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 13. 
Treść wymagania: 
 
Nanoszenie podstawowych danych kontrahentów: 
-  identyfikator księgowy.   
Pytanie: 
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że jako identyfikator księgowy rozumiemy numer 
kontrahenta w systemie finansowo-księgowym 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza że tak właśnie rozumie identyfikator księgowy. 
 
Numer pytania: 158. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 15. 
Treść wymagania: 
 
Deklarowanie katalogu świadczeń: 
możliwość definiowania katalogu świadczeń w oparciu o procedury rozliczeniowe płatnika, 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że mowa o przekodowaniach w umowach 
umożliwiających posługiwanie się kodami usług Zamawiającego i kontrahenta 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza. 
 
Numer pytania: 159. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 19. 
Treść wymagania: 
 
Deklarowanie katalogu świadczeń: 
możliwość definiowania pozycji rozliczanych ryczałtem za liczbę dni, 
Pytanie: 
Wymaganie niejasne. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, 
w którym system powoli na przegląd podstawowych informacji o wybranej JGP, w zakresie 
prezentacji parametrów związanych z mechanizmem osobodni (liczba dni finansowana 
grupą, taryfa dla hospitalizacji trwających < 2 dni, wartość punktowa osobodnia ponad ryczałt 
finansowany grupą). W przeciwnym wypadku prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie 
wymagania na przykładzie lub prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza. 
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Numer pytania: 160. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 21. 
Treść wymagania: 
 
Deklarowanie katalogu świadczeń: możliwość translacji słowników używanych przez Szpital: 
grup zawodowych, trybów przyjęcia, trybów wypisu, tytułów uprawnienia] na kody 
sprawozdawcze wymagane przez system NFZ. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, w którym system 
pozwoli na sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi zasadami narzuconymi przez MZ i 
NFZ (w przypadku, gdy słowniki stosowane w systemie nie wymagają translacji). 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający uzna wymaganie również za spełnione w przypadku, gdy słowniki stosowane w 
systemie nie wymagają translacji i są zgodne z obowiązującymi zasadami narzuconymi 
przez MZ i NFZ. 
 
Numer pytania: 161. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 37. 
Treść wymagania: 
 
Opcjonalne kryteria wyboru pobytów/wizyt pacjentów np. poziom referencji, rozpoznania 
zasadnicze, wykonane procedury zakładowe, wykonane procedury wg NFZ. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje wymaganie o brzmieniu: 
Opcjonalne kryteria wyboru pobytów/wizyt pacjentów np.  rozpoznania zasadnicze, 
wykonane procedury zakładowe, wykonane procedury wg NFZ. W przeciwnym razie prosimy 
o wyjaśnienie pojęcia "poziom referencji". 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza że uzna wymaganie za spełnione jeżeli dostarczny system pozwala 
na wybór pobytów/wizyt pacjentów np. wg rozpoznania zasadniczego, wykonanych procedur 
zakładowych, wykonanych procedury wg NFZ. 
 
 
Numer pytania: 162. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 38. 
Treść wymagania: 
Możliwość ewidencjonowania umów zawartych przez poszczególne jednostki organizacyjne 
podmiotu leczniczego. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie działa w ramach sieci jednostek (takich 
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podmiotów dotyczy wymieniona funkcjonalność) oraz prosimy o rezygnację z wymagania.  W 
przeciwnym przypadku prosimy o odpowiedź na pytania: Jaka jest struktura dotycząca 
rozliczeń? Czy rozliczenia dotyczą kilku OW NFZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający posiada w swojej strukturze organizacyjnej jednostki które posiadają oddzielne 
umowy zawarte z NFZ (np. ZOL, AOS, Laryngologia, PSZ). Umowy zawarte są z jednym 
(Opolskim) oddziałem NFZ. 
 
Numer pytania: 163. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 44. 
Treść wymagania: 
możliwość generowania elektronicznych rachunków refundacyjnych w formacie RFX, 
 
Pytanie: 
Format RFX nie zawiera niezbędnych danych do przekazania eDokumentu i został wycofany  
z  dniem  2018-06-30. Obecnie częściej używanym jest komunkat FAKT. Prosimy o 
potwierdzenie, że taki komunikat będzie wystarczający. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza że taki format (FAKT) jest wystarczający 
 
 
Numer pytania: 164. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 54. 
Treść wymagania: 
Możliwość wyboru algorytmu podziału limitu między poszczególne okresy rozliczeniowe. 
 
Pytanie: 
Wymaganie niejasne. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczającym będzie 
działanie zgodnie z obowiązującymi normami NFZ, gdzie limity określa NFZ i jednoznacznie 
są one określone w pliku umowy. W przeciwnym przypadku prosimy o uszczegółowienie i 
wskazanie przypadku użycia oraz wskazanie algorytmów wskazanych w wymaganiu. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający rezygnuje z wymagania 
 
 
Numer pytania: 165. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 67. 
Treść wymagania: 
zestawienie wykonanych usług ponadplanowych, 
 
Pytanie: 
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Na jakiej podstawie świadczeniodawca wie że dane świadczenie jest ponadplanowe. W 
obecnym procesie rozliczania z NFZ nie da się jednoznacznie określić, że dane świadczenia 
są nadwykonaniem. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym będzie prezentacja danych 
w postaci zagregowanej tzn. przedstawienie łącznej kwoty wartości nadwykonań czyli 
wartości świadczeń zrealizowanych ponad limit. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Świadczenia ponadplanowe to takie które zostały wykonane a nie zostały wyfakturowane 
(ujęte w szablonach generowanych w NFZ)  ze względu na limit okreslony w umowie. 
 
 
Numer pytania: 166. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
9) Rozliczenia z Płatnikiem 
Numer wymagania: 81. 
Treść wymagania: 
 
Możliwość modelowania zakresem danych zawartych w komunikacie I fazy przed 
przekazaniem ich do NFZ. 
 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że poprzez modelowanie zakresem danych 
rozumie np. wybranie 3 z 10 zestawów, które mają być wyeksportowane. W przeciwnym 
przypadku prosimy o przykład opisujący proces. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza że poprzez modelowanie zakresem danych rozumie np. wybranie 3 
z 10 zestawów, które mają być wyeksportowane. 
 
Numer pytania: 167. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
15) Apteczka Oddziałowa 
Numer wymagania: 8. 
Treść wymagania: 
przesunięcie zawartości całej apteczki. 
 
Pytanie: 
Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku ewidencji przesunięć pomiędzy 
magazynami apteczek oddziałowych wystarczające będzie przesunięcie pojedynczych 
pozycji 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wymaga możliwości przesunięcia zawartości całej apteczki w ramach jednego 
dokumentu przesunięcia.  
 
Numer pytania: 168. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
15) Apteczka Oddziałowa 
Numer wymagania: 12. 
Treść wymagania: 
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Możliwość definiowania pakietów zużycia leków wykorzystywanych przy ewidencji zużycia 
leków na pacjenta w celu przyśpieszenia ewidencji leków podawanych w kompletach. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganiu mowa o możliwości dodania 
pakietu materiałów podczas grupowego dodawania leków w jednostkach. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza że w wymaganiu mowa o możliwości dodania pakietu materiałów 
podczas grupowego dodawania leków w jednostkach. 
 
 
Numer pytania: 169. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
15) Apteczka Oddziałowa 
Numer wymagania: 17. 
Treść wymagania: 
Ewidencja kasacji środków farmakologicznych. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o utylizację leków 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza że przez termin „kasacja” rozumie utylizację. 
 
Numer pytania: 170. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
15) Apteczka Oddziałowa 
Numer wymagania:  
Treść wymagania: 
 
Wydruk raportu stanów magazynowych poszczególnych apteczek wg kryterium: 
Pytanie: 
W odniesieniu do wymagań o numerach 20 - 30 obszaru 15) Apteczka oddziałowa, prosimy 
Zamawiajacego o potwierdzenie, że wystarczający będzie wydruk raportu stanów 
magazynowych poszczególnych apteczek wg kryterium: 
środek farmakologiczny, postać, droga podania, grupa analityczna, producent, typ środka 
farmakologicznego, 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku wydruku raportu stanów 
magazynowych poszczególnych apteczek wg kryterium: 
środek farmakologiczny, postać, droga podania, grupa analityczna, producent, typ środka 
farmakologicznego. 
 
 
 
Numer pytania: 171. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
15) Apteczka Oddziałowa 
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Numer wymagania: 31. 
Treść wymagania: 
 
Zestawienie środków w receptariuszu oddziałowym z możliwością ograniczenia listy środków 
farmakologicznych do środków danego typu. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystaczające będzie zestawienie środków w 
receptariuszu oddziałowym  z możliwościa filtrowania według nazwy i indeksu 
materiałowego. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system umożliwi zestawienie środków w 
receptariuszu oddziałowym  z możliwościa filtrowania według nazwy i indeksu 
materiałowego. 
 
Numer pytania: 172. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
15) Apteczka Oddziałowa 
Numer wymagania:  
Treść wymagania: 
Wydruk receptariusza oddziałowego z uwzględnieniem kryterium: 
 
Pytanie: 
W odniesieniu do wymagań nr 32 - 38 obszaru 15) Apteczka Oddziałowa,  prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie w którym system pozwala na 
podgląd leków przypisanych do receptrariusza( zawierajacy min. nazwę, indeks materiałowy, 
postać, dawkę i opakowanie). Wydruk takiego zestawienia oraz filtrowanie według nazwy, 
indeksu materiałowego, postaci, dawki i opakowania, jeżeli będzie konieczny, będzie 
możliwy po eksporcie do pliku XLS 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający uzna rozwiązanie zaproponowane przez pytającego jako spełniające 
wymaganie. 
 
 
Numer pytania: 173. 
Obszar SIWZ:  
Nazwa modułu: 
15) Apteczka Oddziałowa 
Numer wymagania: 39. 
Treść wymagania: 
 
Podgląd szczegółowego opisu środka farmakologicznego, z każdego formularza na którym 
występuje. 
Pytanie: 
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że wystarczająca będzie możliwość podglądu 
danych leku w słowniku lokalnym 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie co najmniej w stosunku do okna zawierającego wykaz 
środków farmakologicznych będących na stanie magazynowym. 

 



 

 

 

                                                                                         95 

Numer pytania174  

1. Wykonawca sugeruje aby dostosować zapis § 7 ust. 4  do standardów funkcjonujących na 

rynku IT, poprzez nadanie mu brzmienia: 

Wykonawca w celu umożliwienia Zamawiającemu korzystania z Oprogramowania, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, udziela Zamawiającemu niewyłącznej, 

nieograniczonej w czasie, odwołalnej, licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na poniższych polach eksploatacji: 

a) Zwielokrotnienie Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego w pamięci komputerów i 

korzystanie z Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego przez liczbę Jednoczesnych 

Użytkowników lub na ograniczonej ilości Dedykowanych Stacji Roboczych, określonych dla 

każdego Modułu w OPZ. 

b) Instalacja na twardych dyskach Dedykowanych Stacji Roboczych udostępnionych przez 

Zamawiającego do pracy przedmiotowych Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego. 

c) Instalacja na serwerze sieciowym Zamawiającego z udostępnieniem dla ilości 

Jednoczesnych Użytkowników lub na ograniczoną ilość Dedykowanych Stacji Roboczych, 

określonych w OPZ dla każdego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego.  

Ponadto podkreślić należy, iż Wykonawca nie ma wpływu na produkty oferowane 
przez globalne firmy trzecie, zatem nie ma możliwości udzielenia licencji na 
warunkach wskazanych przez Zamawiającego, warunki licencyjne oferowane przez 
firmy zewnętrzne muszą być 1:1.   
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 5 oraz 11.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający zmienia brzmienie § 7 ust. 4 na następujące: 
 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, udziela 
Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodwołalnej licencji na 
korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym wszystkich elementów przedmiotu 
Umowy (w tym m. in. rozwinięć, uaktualnień i dokumentacji) w zakresie korzystania i 
rozporządzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której okres wypowiedzenia nie 
może się skończyć przed upływem 20 lat od daty jej udzielenia, na poniższych polach 
eksploatacji: 

a) Zwielokrotnienie Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego w pamięci 
komputerów i korzystanie z Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego przez liczbę 
Jednoczesnych Użytkowników lub na ograniczonej ilości Dedykowanych Stacji 
Roboczych, określonych dla każdego Modułu w OPZ. 
b) Instalacja na twardych dyskach Dedykowanych Stacji Roboczych 
udostępnionych przez Zamawiającego do pracy przedmiotowych Modułów 
Oprogramowania Aplikacyjnego. 
c) Instalacja na serwerze sieciowym Zamawiającego z udostępnieniem dla ilości 
Jednoczesnych Użytkowników lub na ograniczoną ilość Dedykowanych Stacji 
Roboczych, określonych w OPZ dla każdego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego 
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z tym zastrzeżeniem, że w przypadku oprogramowania osób trzecich, Wykonawca 
zobowiązuje się zapewnić udzielenie licencji (sublicencji) na standardowych warunkach 
producenta tego oprogramowania. W każdym przypadku zakres licencji musi zapewniać 
Zamawiającemu co najmniej prawo do korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem i funkcjonalnością. 
Wraz z udzieleniem licencji Wykonawca przenosi własność nośników, na których zostały 
utrwalone i dokumentacji związanej z przedmiotem umowy. 
 
oraz §7 ust. 11 na następujący: 
Wraz z udzieleniem licencji Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania 
zależnych praw autorskich do licencjonowanego oprogramowania oraz upoważnienia innych 
osób do wykonywania takich praw, z tym że w zakresie oprogramowania osób trzecich na 
warunkach przewidzianych w licencji producenta tego oprogramowania. 
 
W pozostałym zakresie bez zmian. 
 
Numer pytania 175 
Czy z uwagi na brak - niezbędnych z punktu widzenia przedmiotu zamówienia- obowiązków 
Zamawiającego, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do Umowy następującego 
postanowienia:Zamawiający jest związany postanowieniami warunków licencyjnych 

określonych przez producenta oprogramowania. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z odpowiedzią do pytania 174. 
 
Numer pytania 176 

W związku z treścią § 7  ust.  12 wzoru umowy Wykonawca wskazuje, iż zasady 

wypowiadania umowy licencyjnej zostały określone przez Zamawiającego z naruszeniem 

zasady swobody umów. Za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której pomimo 

rażącego naruszenia postanowień Umowy (w tym w zakresie warunków licencji) 

Zamawiający zachowywałby prawo dalszego korzystania z oprogramowania, Wykonawca 

wypowiadający licencję miałby na własny koszt dostarczyć oprogramowanie zamienne. 

Wykonawca miałby zatem ponosić koszty bezprawnego działania Zamawiającego Takie 

postanowienia umowy stanowią przejaw nadużycia pozycji dominującej.  Zamawiający 

ewidentnie dąży do wyłączenia realnej możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej w 

przypadku naruszania warunków korzystania z oprogramowania.  

Ponadto Wykonawca nie ma wpływu na produkty oferowane przez globalne firmy 

trzecie, zatem nie ma możliwości udzielenia licencji na warunkach wskazanych przez 

Zamawiającego, warunki licencyjne oferowane przez firmy zewnętrzne muszą być 1:1. 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia § 7  ust.  12. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z odpowiedzią do pytania 174. 
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Numer pytania 177  

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wprowadzi do § 12 wzoru umowy 

postanowienia w brzmieniu: 

„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez 

uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma 

prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania 

protokołu, który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim 

objętych” 

Wskazać należy, że przepisy prawa nakładają na obydwa podmioty kontraktu określone 

obowiązki. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest należycie zrealizować przedmiot 

umowy, a Zamawiającego odebrać przedmiot i zapłacić wynagrodzenie. Zdarza się tak, że 

Zamawiający bezpodstawnie odmawia odbioru lub w ogóle do niego nie przystępuje, w takim 

wypadku aby wykluczyć ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy, właściwym 

byłoby wprowadzenie ustępu jak powyżej, który reguluję tą kwestie. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

Numer pytania 178 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w § 17 ust. 2 poprzez jego wykreślenie i 

wprowadzenie postanowienia w brzmieniu : 

 

„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 

100% wartości z umowy netto.” 

Wykonawca argumentuje dodanie powyższego ustępu, faktem, że brak takiego ograniczenia 
musiałby skutkować przeszacowaniem umowy, która zasadniczo odbiegać będzie od 
obowiązujących realiów rynkowych. Zasady dobro-rynkowego partnerstwa, wskazują aby 
umowa, także w trybie Prawa Zamówień Publicznych czyniła zadość funkcjonującym 
zasadom rynku. Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający nie wprowadził regulacji dotyczącej 
całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy. Powyższe działanie uniemożliwia precyzyjne 
określenie granic ryzyk projektowych. Wykonawca wskazuje w tym miejscu na dokument pn. 
Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki projektów informatycznych (...) - dokument opublikowany na stronie Urzędu 
Zamówień publicznych w sekcji Repozytorium Wiedzy/Dobre praktyki/Dobre praktyki w 
branży IT (Rozdział IV. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy IT / 2. Granica odpowiedzialności umownej / 6. Kary umowne oraz nową ustawę 
Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Numer pytania 179 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem  czy w § 17 ust. 1 pkt a dostosuje  
wysokość kar umownych do powszechnie przyjętego w zamówieniach IT poziomu tj. czy 
Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości kar do poziomu stawek w sektorze 
informatycznym, tj. : 
„a) Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w realizacji 
zamówienia w wysokości 0,01 % wartości netto Umowy za dzień zwłoki.” 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

Numer pytania 180 

W umowie znajduje się jasno i szeroko sprecyzowana odpowiedzialność z gwarancji. W 

związku z powyższym Wykonawca wnosi o wprowadzenie postanowienia do Umowy o treści 

jak poniżej, argumentując iż nadmiernym byłoby dublowanie odpowiedzialności Wykonawcy: 

„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne na podstawie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

jak i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu”.  

Ponadto mając na uwadze, iż dość powszechnie w doktrynie prawa cywilnego kwestionuje 

się możliwość stosowania rękojmi do udostępniania programów komputerowych, 

argumentując to przede wszystkim tym, że:  

- w przypadku udzielenia licencji na program komputerowy nie mamy do czynienia z umową 

sprzedaży;  

- oprogramowanie nie jest rzeczą;  

- art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi lex specialis w stosunku 
do przepisów do art. 561, 563, 564, 568, i 576 k.c. wyłączając tym samym ich zastosowanie. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Numer pytania 181 
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty określi wymaganie 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały po stronie 

Wykonawcy czynności wskazane przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający jest 

obowiązany w świetle art. 95 ust. 1) ustawy Pzp do wskazania w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w szczególności: 

1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp; 
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2) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.  

Zamawiający powinien dokonać oceny, czy przy realizacji konkretnego zamówienia 

publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie określonych czynności będzie 

zawierało cechy stosunku pracy.  

Istotnym jest dodanie, iż Opinia dotycząca art. 95 ust.1 ustawy Pzp uwzględniająca wspólne 

stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych 

Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. zgodnie z którą :  

„(]) Pomocniczo należy wskazać na istotne ustalenia sądów pracy określające 

charakter umowy o pracę: 

• o tym, czy strony istotnie nawiązały umowę o pracę nie decyduje formalne zawarcie 

(podpisanie) umowy nazwanej umową o pracę oraz przedłożenie innych związanych z tym 

dokumentów, lecz faktyczne i rzeczywiste realizowanie na jej podstawie elementów 

charakterystycznych dla stosunku pracy (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 

sierpnia 2016 r., sygn. III AUa 235/16 i wcześniejsze), 

• stosunek pracy istnieje nawet wtedy, gdy strony w dobrej wierze zawierają umowę 

cywilnoprawną, lecz jej treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy (wyrok 

Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2008 r., sygn. I PK 311/07), 

• umowa o pracę jest umową starannego działania; świadcząc umowę o pracę 

pracownik jest podporządkowany pracodawcy, co do czasu, miejsca i sposobu jej 

wykonywania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2016 r. sygn. III AUa 

490/16 i wcześniejsze), 

• kwalifikując konkretną umowę [umowa o dzieło] należy badać w pierwszej kolejności 

czy świadczenie będące przedmiotem zobowiązania ma cechy dzieła - polega na osiągnięciu 

w przyszłości z góry określonego, samoistnego, obiektywnie osiągalnego i subiektywnie 

pewnego rezultatu ludzkiej pracy czy twórczości, mającego postać materialną lub też 

niematerialną, ale ucieleśnioną. (J) z takim założeniem co do zasady nie koresponduje 

wykonywanie czynności powtarzalnych [charakteryzujące umowę o pracę] (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 2015 r. sygn. III AUa 770/15). 

Podnieść należy, że jest to katalog przykładowy i otwarty, a jego konkretyzacja następuje w 

odniesieniu do stanu faktycznego zamówienia. Do rozważenia pozostają kwestie 

związane ze świadczeniem niektórych usług informatycznych (np.: świadczonych 

przez programistów, help desku, integratorów systemów etc.), w szczególności, gdy 

są to osoby o wysokim poziomie kompetencji, posiadające rzadkie specjalizacje i 

niezbędne certyfikaty potwierdzające fachowość (i których zaangażowanie do 
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realizacji przedmiotu zamówienia jest wymagane już na etapie składania ofert, czy 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu). Wydaje się, że czynności wykonywane przez te 

osoby nie polegają na świadczeniu pracy. Z kolei inne czynności informatyczne mogą 

już mieć charakter czynności polegających na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu  Kodeksu pracy.” 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o dokładne 

sprecyzowanie w §19 które czynności będą polegać na świadczeniu pracy, powołane jak 

dotychczas szerokiego katalogu polegającego na wskazaniu wszystkich osób bez 

określonego limitu oraz rodzaju usług  jest niezgodne z wytycznymi Prezesa w 

przedmiotowej kwestii. Nie każda z usług ma charakter czynności polegającej na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności w tak specyficznej 

branży, jaką jest branża IT. Wykonawca zwraca uwagę, iż niejednokrotnie czynności tj. 

instalacja oprogramowania, migracja danych, integracja systemu, opracowanie 

dokumentacji,  konserwacja czy szkolenia z nowych funkcjonalności, naprawa usterek 

oprogramowania wymagają szczególnej wiedzy, są świadczone przez osoby o wysokim 

poziomie kompetencji, posiadające specjalistyczne certyfikaty, niejednokrotnie czynności te 

nie przedkładają się na konieczność zawierania umów o pracę z uwagi na to iż czynności te 

zgodnie z wytycznymi Prezesa UZP oraz w rozumieniu Kodeksu pracy nie polegają na 

świadczeniu pracy. Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń 

potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o prace, bez dokładnego sprecyzowania 

usług, ilość osób. Wnosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie zapisu.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Dotyczy  osób wskazanych w załączniku  nr 9 do SWZ oraz czynności przez nich 

wykonywanych. 

 

 

Numer pytania 182  

Zwracamy się o wykreślenie postanowienia w § 18  ust. 4 pkt 3 gdyż wykonanie zastępcze z 

uwagi na prawa autorskie i know how w branży IT nie funkcjonuje: 

3) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodnie z 

obowiązującymi  normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonania nie reaguje 

zgodnie z wezwaniem ; Zamawiający ma wówczas również uprawnienie do powierzenia 

poprawnego lub dalszego wykonania umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko  

Wykonawcy. 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający rezygnuje z zapisu umowy. 

 

Numer pytania183 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o dodanie postanowienia do punktu 7 w 

paragrafie 5: 

7. W przypadku gdy obiektywne przyczyny techniczne lub organizacyjne leżące po stronie 

Wykonawcy uniemożliwią wykonanie poszczególnych  zobowiązań kontraktowych zgodnie z 

przyjętym harmonogramem wdrożenia systemu HIS,  Strony  dopuszczają przedłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Numer pytania 184  

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie okresu na jaki ma zostać 

zawarta umowa z Wykonawcą. W paragrafie 8 pkt. 1  znajduje się postanowienie, iż 

Wykonawca udziela 48 miesięcznej gwarancji oraz obsługi serwisowej (serwis), licząc od 

daty podpisania Protokołu Odbioru Natomiast w Specyfikacji Warunków Zamówienia w 

punkcie opisującym kryteria oceny ofert maksymalny okres kryterium Gwarancji Jakości SSI 

wskazuje maksymalnie na okres 36 miesięcy ? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania 252. 

 

Numer pytania 185  

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie zasadności umieszczenia zapisu w 

paragrafie 17 pkt.1 ppkt. C) dotyczącym obarczeniem karami umownymi Wykonawcy z tytułu 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 21 (za każdą opóźnioną lub 

nieopłaconą należność) ?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający pozostawia zapisy przywołanego paragrafu bez zmian.Regulacja związana jest 

z art. 436 pkt 4a ustawy prawo zamówień publicznych.  

 

 

Numer pytania 186  
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§ 18 pkt. 5. – z  uwagi na brak jakiegokolwiek wpływu Wykonawcy na przyznanie 

dofinansowania Zamawiającemu  środków  w ramach programu „Elektroniczne usługi 

publiczne- e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu 

Oleskiego”  lub zmniejszenia dofinansowania o co najmniej 10% w stosunku do wartości 

pierwotnej, prosimy Zamawiającego o zmianę treści punktu 5 paragrafu 18 na: 

„Odstąpienie od umowy określone w przypadkach określonych w  ust. 1-3 pkt. traktowane 

jest jako z winy Wykonawcy.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający zmienia zapis paragrafu 18 pkt 5 na: 

„Odstąpienie od umowy określone w przypadkach określonych w  ust. 4 pkt. 1-3  traktowane 

jest jako z winy Wykonawcy.” 

 

Numer pytania 187 

Powołując się na przyjęte standardy na rynku dostawców systemu HIS, zwracamy się do 

Zamawiającego o wprowadzenie uszczegółowienia dla występujących błędów aplikacji na 

poniższe :  

a) błąd krytyczny tj. taki, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w 
zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i 
prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w 
wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania 
Aplikacyjnego 

b) w pozostałych przypadkach, określanych jako „błędy zwykłe” - błędy Oprogramowania 
Aplikacyjnego inne niż błędy krytyczne: 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Numer pytania 188 

Z uwagi na standardy obowiązujące na rynku usług IT, Wykonawca zwraca się do 

Zamawiającego o zmianę zapisów w tabeli dotyczącej warunków brzegowych realizacji 

usług: 

Czas reakcji serwisu z 4h na 1 dzień roboczy dla wszystkich zgłoszonych błędów 

aplikacji. 

Czas usunięcia awarii z 48h na 3 dni robocze dla zgłoszonych błędów krytycznych 

aplikacji. 

Czas usunięcia awarii z 48h na 15 dni roboczych dla zgłoszonych błędów zwykłych 

aplikacji. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiajacy pozostawia zapisy dotyczące warunków brzegowych realizacji usług bez 

zmian. 
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Numer pytania 189  

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę postanowienia w tabeli dotyczącej 

WYKAZU OBLIGATORYJNYCH USŁUG SERWISOWYCH : 

b) Jeżeli Błąd Aplikacji jest Awarią, nie później niż w czasie  2 dni roboczych usuwa ją 

zdalnie, a jeżeli ta forma obsługi Zgłoszenia Serwisowego nie przyniesie oczekiwanego 

skutku, stawia się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO celem usunięcia Awarii lub wdrożenia 

Obejścia bezpośrednio na Infrastrukturze 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający pozostawia zapisy WYKAZU OBLIGATORYJNYCH USŁUG SERWISOWYCH 

bez zmian. 

 

Numer pytania 190  

Z uwagi na odniesienie się do systemu ESKULAP i HBI w przedmiocie usług serwisowych 

dotyczących ewaluacji, których Zamawiający nie posiada zakupionych i wdrożonych na dzień 

opublikowania postępowania zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie dlaczego na 

etapie prowadzonego postępowania odnosi się do systemów których aktualnie nie posiada ? 

Tak sformułowane postanowienia uniemożliwiają Wykonawcy złożenie oferty. 

  Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający usuwa z Wykazu obligatoryjnych usług serwisowych zapis w pkt.3  

„Usługa realizowana przez WYKONAWCĘ w odniesieniu do systemów ESKULAP oraz HBI.” 

 

Numer pytania 191  

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wykreślenie postanowienia w § 22 ust. 2, 

argumentując, iż tak sformułowane postanowienie uniemożliwia Wykonawcy 

oszacowanie oferty.   

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający pozostawia postanowienia § 22 ust. 2 bez zmian. 

 

Numer pytania 192 

Zamawiający wskazał w Załącznika nr 8 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 
(SOPZ) W PUNKCIE 1.2. w tabeli pod lp. 3  konieczność Integracji z zewnętrznym systemem 
LIS. Czy Zamawiający dysponuje ofertą dostawcy  systemu obsługującego Laboratorium w 
zakresie integracji , tak aby spełnić zasady uczciwej konkurencji i zapewnić wszystkim 
potencjalnym Wykonawcą takie same warunki udziału w ogłoszonym postępowaniu.                    
Brak załączenia takiego dokumentu może skutkować nierównym traktowaniem oferentów, 
którzy otrzymają różne ceny na ten sam interfejs. 
Odpowiedź Zamawiającego 
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Zamawiający nie posiada oferty dostawcy obsługującego Laboratorium w zakresie integracji 
ponieważ właścicielem LIS jest firma trzecia dostarczająca usługę wykonywania badań 
laboratoryjnych dla tut. szpitala. Koszty integracji ze strony Laboratorium ponosi dostawca 
usługi badań laboratoryjnych. 
 
Numer pytania 193 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zakres integracji systemu HIS                                                          
z systemem LIS obejmował również Elektroniczną Dokumentację Medyczną na potrzeby 
Platformy P1 i CeZ.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z obowiązującymim przepisami prawa oraz 
wytycznymi CeZ w tym zakresie. 
 
Numer pytania 194  
Zamawiający wskazał w Załącznika nr 8 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 
(SOPZ) W PUNKCIE 1.2 . w tabeli pod lp. 6 System ERP- dostawa i wdrożenie lub integrację 
z systemem istniejącym.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dla dotychczasowego Dostawcy systemu ERP 
Zamawiający odstępuje od konieczności dostawy i spełnienia opisanych funkcjonalności w 
SOPZ i tym samym odstępuje od konieczności zaprezentowania wymaganych funkcji 
opisanego systemu ERP w załączniku nr 10 -wzoru prezentacji na prezentacji systemu.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający odstępuje od konieczności dostawy i zaprezentowania wymaganych funkcji 
opisanego systemu ERP dla każdego z Wykonawców którzy zdecydują się na integrację z 
istniejącym rozwiązaniem.  
 
Numer pytania 195  
Prosimy o usunięcia w załączniku nr 10 – wzór prezentacji systemu w punkcie 1 wzoru 
scenariusza  demonstracji zapisów dotyczących Laboratorium. W OPZ wykazana jest 
integracja z Laboratorium, a nie jego dostawa. 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Istotą wymogu jest demonstracja, że nie będzie konieczne ponowne wprowadzanie w 
diagnostyce tych samych dancyh, które zostały uzupełnione uprzednio na Izbie Przyjęć. 
Zamawiający użył sformułowania „laboratorium lub pracowni diagnostycznej” –dopuszcza 
niniejszym zaprezentowanie wykorzystania danych uzupełnionych na Izbie Przyjęć w trakcie 
rejestracji pacjenta na badanie płatne w RIS. 
 
 

 
Numer pytania 196  
Prosimy o zmianę treści w punkcie 3 wzoru scenariusza dotyczących Wymagań ogólnych 
HIS. 
Proponujemy aby na prezentacji zostały pokazane następujące funkcjonalności: 
W HIS zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje kilku klawiszy) 
dla najczęściej używanych funkcji:  

• Stworzenia z poziomu aplikacji zapytania za pomocą sql do bazy danych w celu uzyskania 
żądanego wykazu danych. 

• Uzyskania z poziomu aplikacji informacji o nazwie i wersji formularza na którym obecnie 
użytkownik pracuje. 

• Uzyskania z poziomu aplikacji informacji o identyfikatorach zewnętrznych nadanych przez 
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płatnika NFZ w komunikacji za pomocą formatu otwartego. 
Oraz zmianę sposobu demonstracji: 
Zamawiający oczekuje pokazania następujących kroków w scenariuszu: 
Zamawiający oczekuje demonstracji efektów użycia skrótów na czterech przykładowych 
formatkach lub formularzach występujących w trakcie prezentacji pozostałych wymogów 
podlegających prezentacji.   
Dostawca podczas prezentacji zaprezentuje sposób wyświetlania identyfikatorów 
zewnętrznych nadanych przez płatnika NFZ . 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie rekomendowanej modyfikacji sposobu 
demonstracji częściowo. Wymóg: „Uzyskania z poziomu aplikacji inforamcji o lokalizacji 
rekordu danych w bazie danych powiązanego z polem, w którym znajduje się kursor” jest dla 
Zamawiającego istotny i nie odstępuje od jego sposobu demonstracji. 
 
 
Numer pytania 197  
Dotyczy punktu 4. Scenariusza demonstracji zał. 10 do SOWZ. 
Czy na potrzeby  zaprezentowania próbki Zamawiający dopuszcza jednoczesne 
uruchamianie kilku różnych sesji w ramach wielokrotnego  logowania na pojedynczej stacji 
roboczej? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza jednoczesne uruchamianie kilku różnych sesji w ramach 
wielokrotnego  logowania na pojedynczej stacji roboczej 
 
 
Numer pytania 198 
Dotyczy punktu 5. Scenariusza demonstracji zał. 10 do SOWZ. 
Prosimy o modyfikację wymagań w punkcie 5 wzoru scenariusza dotyczących Wymagań 
ogólnych HIS. 
Proponujemy aby na prezentacji zostały pokazane następujące funkcjonalności: 
 
Administrator posiada możliwość: 

• Rekonfiguracji formularzy wskazanych w procesie wdrożenia 
• Ustawiania parametrów pracy całego systemu, poszczególnych modułów i jednostek 

organizacyjnych. 
Oraz zmianę sposobu demonstracji: 
Zamawiający oczekuje zaprezentowania sposobu modyfikacji formularza już zapisanego w 
systemie. 
W celu weryfikacji ustawień parametrów należy wyświetlić panel administracyjny i 
zaprezentować edycję paramentów dla wybranej jednostki.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego jako alternatywne. 
  
 
Numer pytania 199  
Dotyczy punktu 5. Scenariusza demonstracji zał. 10 do SOWZ. 
Czy Zamawiający dopuszcza, żeby dodawanie przycisków było realizowane tylko w zakresie 
formularzy dokumentacji medycznej? Zdefiniowany w systemie formularz dokumentacji 
medycznej można „podpinać” w systemie pod wszystkie pola opisowe, np. Wywiad, 
Epikryza, Przebiegi lekarskie i pielęgniarskie, etc. 
Odpowiedź Zamawiającego 
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Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego jako alternatywne. 
 
 
Numer pytania 200 
Dotyczy punktu 9. Scenariusza demonstracji zał. 10 do SOWZ. 
Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymagania „W kolejnym kroku należy 
zaprezentować możliwość monitorowania etapów ścieżek wielu pacjentów.” 
dotyczącego sposobu demonstracji. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje wymagania w punkcie 9 zgodnie z zał 10 do SWZ 
 
 
Numer pytania 201 
Dotyczy punktu 14. Scenariusza demonstracji zał. 10 do SOWZ. 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli moduł umożliwić oznaczenie kolorem 
czerwonym aktywnej karty wkłuć obwodowych. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Propozycja Wykonawcy redukuje potencjał kliniczny opisanego wymogu. Zamawiajacy 
dopuści rekomendowane spełnienie wymogu jedynie z zaprezentowaniem mechanizmu 
wyróżnienia w dodatkowy sposób wkłuć trwających powyżej 48h.  
 
 
Numer pytania 202  
Dotyczy punktów od 15 do 22 Scenariusza demonstracji zał. 10 do SOWZ. 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie wymagań od punktu 15 do 22 scenariusza demonstracji 
dotyczących Pulpitów Lekarskich. Moduł Pulpit Lekarski wymagany w scenariuszu 
demonstracji nie jest wykazany ani opisany w przedmiocie zamówienia w związku z tym nie 
powinien być wymagany na demonstracji systemu. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający usuwa i nie wymaga prezentacji Pulpitów Lekarskich. 
 
 
Numer pytania 203  
Dotyczy punktu 29  Scenariusza demonstracji zał. 10 do SOWZ. 
Zamawiający oczekuje na próbce zaprezentowania funkcjonalności związanej z Rachunkiem 
kosztów leczenia pacjenta. System RKL działa w oparciu o dane prezentowane w systemach 
dziedzinowych tj. HIS, ERP, LIS, RIS/PACS. Poprawne działanie RKL wymaga uruchomienia 
, skonfigurowania i zintegrowania wszystkich w/w systemów dziedzinowych co w warunkach 
próbki jest niemożliwe. Mając na uwadze fakt, że próbka powinna być wycinkiem części 
systemu na potrzeby prezentacji, a nie odzwierciedleniem wdrożonego i zintegrowanego 
systemu proszę o wykreślenie z próbki zapisów dot. prezentacji modułu RKL. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający uzna wymóg za spełniony również w przypadku prezentacji raportów 
wykonanych na instalacjach działających w innych jednostkach obsługiwanych przez 
Wykonawcę jeżeli będą zawierały opisane w punkcie 29 dane i jednocześnie Wykonawca 
wskaże źródło pochodzenia zawartych na prezentacji danych w dostarczanych bądź już 
funkcjonujących u Zamawiającego systemach. 
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Numer pytania 204 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w 
którym koszty wyżywienia będą zawarte w rozliczeniu tzw. doby hotelowej Pacjenta. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym koszty wyżywienia będą zawarte w 
rozliczeniu tzw. doby hotelowej Pacjenta. 
 
Numer pytania 205  
Załącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, I. Założenia 
początkowe oraz wymagania ogólne,  1. Integracja z centralnym systemem e-zdrowia 
Dostarczony Szpitalny System Informatyczny (SSI) musi zapewnić integrację 
funkcjonalną z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o 
systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1845 z poźn. zm), 
co najmniej w zakresie opisanym w dokumentach: „Opis usług biznesowych Systemu 
P1 wykorzystywanych w systemach usługodawców”, „Opis funkcjonalny Systemu P1 
z perspektywy integracji systemów zewnętrznych” opublikowanych przez CSIOZ oraz 
„Minimalne wymagania dla systemów usługodawców 
(https://www.gov.pl/web/zdrowie/minimalne-wymagania-dla-systemow-uslugodawcow) 
oraz dokumentacja integracyjna dla obszaru Zdarzeń Medycznych i Indeksów EDM. 
W zakresie integracji i komplementarności z centralnymi systemami e-zdrowia, na 
Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek dostosowania zaoferowanego rozwiązania 
do wymagań ujętych w dokumentach publikowanych poprzez CSIOZ, w tym w 
szczególności do: 

• Zakresu funkcjonalnego Projektu P1 (system musi posiadać m.in. możliwość 
wystawiania recept elektronicznych oraz skierowań elektronicznych), 

• Opisu funkcjonalnego Systemu P1 z perspektywy integracji systemów zewnętrznych, 
Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej CSIOZ, pod adresem: 
http://csioz.gov.pl. 
W związku z tym, że Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia 
Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych jest systemem teleinformatycznym 
posiadającym zakres funkcjonalny przeznaczony dla różnych odbiorców tj. pacjentów 
(usługobiorców), podmiotów leczniczych (usługodawców) ale również aptek czy innych 
jednostek prosimy o potwierdzenie, że w ramach powyższego projektu integracja z 
centralnym systemem e-zdrowie obejmować ma następujący zakres:  

1. Wystawianie eRecepty (utworzenie i zapisanie dokumentu elektronicznego na platformie P1, 
anulowanie eRecepty) 

2. Wystawienie i realizacja eSkierowania (wystawienie, anulowanie, realizacja) 
3. Obsługa zdarzeń medycznych w zakresie utworzenia i zapisania zdarzenia medycznego 

oraz anulowania zdarzenia medycznego 
4. Indeksowanie elektronicznej dokumentacji medycznej (zapis i anulowanie indeksu) 
5. Wymiana EDM (zgodnie z interfejsem opublikowanym przez CSIOZ). 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje swój opis i nie zamyka katalogu koniecznych integracji. Po stronie 
Wykonawcy Zamawiający pozostawia analizę aktualnie obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa oraz wytycznych CeZ. Zamawiający będzie wymagał tych i tylko tych 
integracji z systemem P1 które są lub staną się dla niego obowiązujące w trakcie 
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz procesu wdrożenia. 
 
Numer pytania  206 
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Załącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, I. Założenia 
początkowe oraz wymagania ogólne,  1. Integracja z centralnym systemem e-zdrowia 
W zakresie integralności zaoferowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego 
Wykonawca powinien uwzględnić i w razie obowiązującego wymogu wdrożyć 
poniższe wytyczne i założenia: 

• System P1 dostępny będzie dla odpowiednio zarejestrowanych w CSIOZ systemów 
usługodawców i systemów regionalnych wyłącznie poprzez standardowe interfejsy 
Web Services. Wymagane jest dwustronne uwierzytelnianie systemów nawiązujących 
komunikację, a także podpisywanie komunikatów certyfikatem dostarczanym bądź 
wskazanym przez CSIOZ. 
Czy Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczący integralności zaoferowanego Szpitalnego 
Systemu Informatycznego w ujęciu integracji z systemem P1 tyczy się tylko i wyłącznie 
systemu szpitalnego a nie platformy regionalnej (w ramach projektu nie jest wdrażana 
platforma regionalna)? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza że zapis dotyczący integralności zaoferowanego Szpitalnego 
Systemu Informatycznego w ujęciu integracji z systemem P1 tyczy się tylko i wyłącznie 
systemu szpitalnego. 
 
Numer pytania 207 
Załącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, I. Założenia 
początkowe oraz wymagania ogólne,  1. Integracja z centralnym systemem e-zdrowia 
Szpitalny System Informatyczny powinien uwzględniać funkcjonalności dotyczące 
prowadzenia repozytorium EDM (z obsługą przechowywania EDM) oraz uwzględniać 
rozwiązania zapewniające wymianę EDM pomiędzy repozytorium Zamawiającego a 
Platformą P1. Platforma P1 będzie zawierała katalog EDM, w którym znajdować się 
będą informacje o EDM tworzonym i przechowywanym u Zamawiającego.  
Repozytorium EDM powinno realizować, co najmniej usługę przyjmowania, 
archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA.  
Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony gdy system będzie zintegrowany z platformą P1 
w ramach przetwarzania EDM zgodnie z dostępną dokumentacją integracyjną udostępnianą 
przez Centrum eZdrowia? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający uzna wymóg za spełniony gdy system będzie zintegrowany z platformą P1 w 
ramach przetwarzania EDM zgodnie z dostępną dokumentacją integracyjną udostępnianą 
przez Centrum eZdrowia oraz standardami na które CeZ się powołuje. 
 
Numer pytania 208  
Załącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, I. Założenia 
początkowe oraz wymagania ogólne,  1. Integracja z centralnym systemem e-zdrowia 
Zgoda pacjenta na udostępnienie jego dokumentacji medycznej – funkcjonalność ta 
jest wymagana i powinna być zgodna z modelem dokumentu zgody oraz modelami 
interfejsów pozwalających na wnioskowanie o zgodę, które zostaną opublikowane 
przez CSIOZ.  
W zakresie zgody pacjenta prosimy o potwierdzenie, że zgodę taką pacjent wyrażać będzie 
za pomocą Internetowego Konta Pacjenta zgodnie z założeniami CSIOZ w tym zakresie tzn. 
pacjent ma możliwość określenie zgody na udostępnienie swojej dokumentacji medycznej 
oraz dostęp do informacji o stanie zdrowia. 
Odpowiedź Zamawiającego 
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Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z OPZ. 
 
Numer pytania 209  
Załącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, I. Założenia 
początkowe oraz wymagania ogólne,  1. Integracja z centralnym systemem e-zdrowia 
Prowadzenie i wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), musi 
uwzględniać rozwiązania umożliwiające zbieranie przez podmiot udzielający 
świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych medycznych w elektronicznym 
rekordzie pacjenta oraz tworzenie EDM zgodnej, co najmniej ze standardem HL7 CDA, 
opracowanym i opublikowanym przez CSIOZ – Polską Implementacją Krajową HL7 
CDA (tzw. IG).  
W zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej prosimy o potwierdzenie, że 
dokumentacja wchodząca w skład EDM to ta wymieniona w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej tj: 
1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach 
przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych 
świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy 
przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1318 i 1524); 
2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub 
leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, 
środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, 
w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach 
kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych 
3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. 
4) wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem; 
5) Opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wymaga realizacji zgodnej z OPZ. Szczegóły dotyczące wymagań związanych 
z EDM można znaleźć m.in. na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-dostawcow/e-
dokumentacja-medyczna  
 
Numer pytania 210  
Załącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Przedmiot 
zamówienia musi być dostarczany, wdrożony i zainstalowany w całości do siedziby 
Zamawiającego oraz dwóch dodatkowych lokalizacji (praca zdalna w ramach 
zintegrowanego systemu).  
Zamawiający wymaga, aby dostarczane oprogramowanie gwarantowało bezpieczne 
połączenia pomiędzy lokalizacjami zdalnymi. W przypadku niespełnienia wymagania 
dostawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy odpowiednie rozwiązanie 
sprzętowe gwarantujące bezpieczeństwo przesyłanych danych rozumiane jako zapewnienie 
poufności, integralności i dostępności. 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany łącznie w 3 
lokalizacjach. Mając na uwadze niniejsze wymaganie uprzejmie prosimy o odpowiedź na 
poniższe pytania:  
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1. ile użytkowników będzie pracowało w każdej z lokalizacji nie będącej siedzibą główną 
Zamawiającego, 

2. łączami o jakiej przepustowości z tymi lokalizacjami dysponuje Zamawiający oraz jakim 
łączem Zamawiający dysponuje w lokalizacji głównej (przepustowość, łącze 
symetryczne/asymetryczne, stały zewnętrzny adres IP) 

3. czy za „rozwiązanie sprzętowe gwarantujące bezpieczeństwo przesyłanych danych” można 
uznać dowolne urządzenia sprzętowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN 
gwarantującego bezpieczne połączenia pomiędzy lokalizacjami 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Ad .1  
rehabilitacja Kluczbork, ul. Sienkiewicza – max 5 użytkowników równocześnie 
ZOL Wołczyn, ul. Kościuszki – max 5 użytkowników równocześnie 
 
Ad.2 
Lokalizacja główna – dwa łącza 16/2Mbit oraz 40/40Mbit 
Rehabilitacja – 16/2Mbit 
ZOL – 16/2Mbit  
 Wszystkie lokalizacje posiadają stały zewnętrzny adres IP 
 
Ad.3 
W ocenie Zamawiającego zestawienie szyfrowanego tunelu VPN w oparciu o np. 256 bitowy 
klucz AES jest wystarczające. 
 
 
Numer pytania 211 
Załącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, I. Założenia 
początkowe oraz wymagania ogólne,  1.5. Organizacja wdrożenia 
W związku z tym, że są to informacje/dane niezbędne do wykonanie wdrożenia SSI prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże w ramach zobowiązania wynikającego z §4 ust. 1 
Umowy co najmniej: 

1. Wykaz osób odpowiedzialnych za wdrożenie w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych wraz z wykazem osób decydujących o zakresach uprawnień użytkowników 
w systemie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 

2. Wykaz osób do przeszkolenia z poszczególnych modułów systemu wraz z jednostką 
organizacyjną i zajmowanym stanowiskiem. 

3. Wykaz jednostek „funkcjonalnych” szpitala niemających bezpośredniego odzwierciedlenia w 
schematach organizacyjnych, koniecznych do wyróżnienia w systemie informatycznym. 

4. Wykaz jednostek, w których uruchomiane będą poszczególne moduły. 
5. Wykaz prowadzonych list oczekujących (rodzaj, jednostki zapisujące do kolejki) wraz z 

informacją o ilości i rodzaju kolejek sprawozdawanych do NFZ wraz z wykazem miejsc 
zapisu pacjentów do kolejek oczekujących. 

6. Wykaz jednostek szpitalnych zlecających badania. 
7. Wykaz jednostek w zakładach diagnostyki (rejestracje/pracownie) do ujęcia w systemie 

informatycznym (laboratoria, pracownie diagnostyki obrazowej, diagnostyki nie obrazowej, 
inne). 

8. Wykaz grup zawodowych pracowników mających ewidencjonować zlecenia w systemie 
medycznym  
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9. Wykazy realizowanych badań w jednostkach diagnostycznych z informacjami o normach, 
kosztach, procedurach, itd.  

10. Cenniki do ujęcia w systemie (w ramach realizacji zamówienia – cenniki badań itp.) 
11. Wykaz urządzeń do podłączenia do systemu informatycznego. 
12. Wykaz prowadzonej dokumentacji medycznej do ujęcia w systemie informatycznym w 

podziale na grupy: 
a. Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej możliwa do podpisania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem 
sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie 
teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

b. Digitalizacja dokumentu papierowego (zamiana dokumentów papierowych na elektroniczne 
np. poprzez skanowanie dokumentów), wynikająca w wielu przypadkach z ergonomii 
rozwiązania oraz warunków organizacyjno-technicznych uniemożliwiających w prosty dla 
użytkownika sposób prowadzenia jej w formie elektronicznej. 

13. Wykaz prowadzonej dokumentacji medycznej z informacjami o wszystkich 
jednostkach tworzących dany dokument wraz z wykazem osób podpisujących dokumentację 
w danej jednostce. 

14. Wskazanie centrów kwalifikacyjnych, z których podpisy mają być wykorzystywane 
przy podpisywaniu dokumentów: 

a. centra podpisów kwalifikowanych 
b. centrum niekwalifikowane  
15. Wszelkich występujących w podmiocie leczniczym regulaminów i dokumentacji 

opisujących procedury (reguły) pozostające w związku z systemem informatycznych oraz 
ochroną danych osobowych w szczególności dokumentacji procedur przewidzianych w §1 
ust 5 rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w tym opisu stosowanych 
procedur zabezpieczania dokumentacji medycznej i systemów ich przetwarzania, w tym 
procedur dostępu oraz przechowywania, w szczególności:   

a. dokumentów z analizy zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dokumentacji medycznej 
prowadzonej w postaci elektronicznej, 

b. procedur zabezpieczenia dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej i 
systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania,  

c. dokumentów z okresowych ocen skuteczności przyjętych sposobów zabezpieczania 
dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej,  

d. dokumentacji opisującej stosowanie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących 
system informatyczny, w którym prowadzona jest do dokumentacja medyczna przed 
nieuprawnionym dostępem, 

e. instrukcji zarządzania systemem informatycznym, w którym prowadzona jest dokumentacja 
medyczna,  

f. informacji na temat mechanizmów kontroli dostępu do danych zawartych w dokumentacji 
medycznej, 

g. informacji na temat sposobu zabezpieczania systemu informatycznego, w którym 
prowadzona jest dokumentacja medyczna przed działaniem oprogramowania, którego celem 
jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utratą 
danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej,  

h. w przypadku użytkowania w ramach procesu prowadzenia dokumentacji medycznej 
komputerów przenośnych – dokumentów potwierdzających zastosowane środki ochrony 
kryptograficznej.   

16. Wskazanie stosowanych nośników podpisów elektronicznych. 
17. W zakresie bloku operacyjnego: 
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a. Wykaz sal operacyjnych oraz sal zabiegowych. 
b. Wykaz urządzeń i zestawów wykorzystywanych na bloku 
c. Wykaz czynności wykonywanych na tych urządzeniach lub przy ich użyciu oraz ich kosztu. 
d. Wykaz wykonywanych rodzajów zabiegów wraz z ich opisami 
18. W zakresie żywienia: 
a. Wykaz diet obowiązujących w szpitalu wraz z typem (płatna, dla chorych, bezpłatna, 

zlecenie, specjalna) oraz wartości odżywcze dla danej diety. 
b. Wykaz ilości oraz rodzajów posiłków dla danej diety. 
c. Wykaz produktów spożywczych (nazwa, grupa produktów żywnościowych (np. produkty 

zbożowe), cena ostatniego przychodu, gramatura oraz wartości odżywcze) 
d. Wykaz potraw (nazwa potrawy, składniki potrawy, średnia waga danej potrawy, ew. opis 

potrawy - sposób przyrządzania) 
19. W zakresie zakażeń szpitalnych: 
a. Wykaz kart dotyczących zakażeń zakładowych i drobnoustrojów wraz z zakresem 

ewidencjonowanych danych, wzorami kart i słownikami do wybranych pól na karcie 
b. Opis sposobu obiegu kart zakażeń zakładowych i drobnoustrojów 
20. W zakresie zarządzania systemem informatycznym: 
a. Wykaz infrastruktury przeznaczonej do instalacji systemu. 
b. Zakres wprowadzenia domeny w szpitalu, zwłaszcza w zakresie stacji mających działać w 

systemie. 
c. Określenie osób nadających uprawnienia w systemie. 
d. Określenie osób odpowiedzianych za konfigurację systemu. 
e. Zasady uzyskania dostępu zdalnego do systemu. 
21. W zakresie Finanse, Księgowość, Koszty 
a. Struktura planu kont 
b. Rodzaje dowodów księgowych 
c. Ilość dowodów księgowych 
d. Stanowiska kosztów 
e. Waluty obce  
f. Kasy  
g. Rachunki bankowy  
h. Zakup 
i. Zakup - dodatkowe  
j. Sprzedaż 
k. Sprzedaż - pozostałe 
l. Rozliczenie kosztów 
m. Sprawozdawczość księgowa 
n. Sprawozdawczość podatkowa 
o. Specyficzne raporty 
22. W zakresie modułu Środki Trwałe 
a. Ilość środków trwały 
b. Jakie dokumenty ewidencjonujące  
c. Rodzaj amortyzacji 
d. Rodzaje środków trwałych  
e. Źródła finansowania  
f. Migracja czy ręczne wprowadzanie danych (zakres do migracji)  
g. Schematy księgowania  
h. Sposób nadawania numeru inwentarzowego 
i. Kody kreskowe  
j. Inwentaryzacja (sposób przeprowadzania) 
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k. Stanowiska kosztów 
l. Specyficzne raporty 
23. W zakresie modułu Kadry 
a. Struktura organizacyjna Szpitala 
b. Rodzaje występujących umów, stawek 
c. Słowniki 
d. Rodzaje dodatków i sposób ich wypłaty 
e. Rodzaje staży 
f. Rozliczanie czasu pracy 
g. Absencje 
h. Kwalifikacje 
i. Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 
j. ZFŚS i Fundusz mieszkaniowy 
k. Pisma kadrowe 
l. Regulamin wynagradzania, organizacyjny 
24. W zakresie modułu Płace 
a. Rodzaje list płac i terminy ich wypłat 
b. Sposób wypłaty wynagrodzenia 
c. Składniki płacowe 
d. Potrącenia 
e. Dekretacja 
f. PFRON 
g. Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 
h. ZFŚS i Fundusz mieszkaniowy 
25. W zakresie modułu Magazyn  
a. Ilość magazynów 
b. Kartoteka indeksów  
c. Rodzaje dokumentów 
d. Schematy dekretacji/sposób dekretacji 
e. Rozliczenie zakupu  
f. Konta grup magazynowych 
g. Kody kreskowe 
h. Opakowania 
i. Jednostki miar 
j. Dokładność prowadzenia zapasów 
k. Wykorzystanie magazynów depozytowych 
l. Inwentaryzacja 
m. Integracja z innymi systemami 
n. Rodzaje i statusy zapotrzebowań 
o. Podstawowe dane zapotrzebowań 
p. Specyficzne raporty 
26. W zakresie modułu Harmonogramy Pracy Personelu  
a. Osobę odpowiedzialną za administrowanie pracy w harmonogramach web?  
b. Osoby odpowiedzialne  za rozliczenie np. pielęgniarek, salowych, a kto za lekarzy? Czy jest 

to jedna osoba czy obowiązki zostały podzielone na większą ilość osób. Jeśli osób jest 
więcej to proszę o informację kto ma jaki zakres obowiązków. 

c. Przez kogo weryfikowane są harmonogramy czasu pracy i jaka jest ich droga weryfikacji? 
d. Jakie daty obowiązują przy przekazywaniu harmonogramów planowanych i 

realizacji/wykonania? 
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e. Czy Harmonogramy czasu pracy są prowadzone dla wszystkich (niezależnie od formy 
zatrudnienia, czy grupy zawodowej)? Jeśli harmonogramy dotyczą tylko jakiś grup osób, 
będzie konieczne wskazanie jakie są to grupy i dlaczego. 

f. Czy w Szpitalu osoby pracują w równoważnym i podstawowym systemie pracy? Proszę o 
informacje jakie jednostki w jakim systemie pracują. 

g. W jaki sposób do tej pory prowadzone są harmonogramy w Szpitalu? 
h. W jaki obowiązuje w Szpitalu okres rozliczeniowy? 
i. Czy występują oddelegowania na inną jednostkę przykładowo na jeden czy dwa dni  
j. Na podstawie czego przeliczane są aktualnie listy płac jeśli chodzi o zaplanowany i 

przepracowany miesiąc? 
k. W jakim przedziale godzinowym występuję pora nocna? 
l. Jak liczona jest przykładowo zmiana nocna z niedzieli na poniedziałek (kiedy poniedziałek 

jest zwykłym dniem), z soboty na niedzielę oraz z czwartku na piątek (kiedy piątek jest dniem 
świątecznym). 

m. Jak rozliczana jest zmiana czasu? 
n. Czy występują opt-out i gotowości? Jeśli tak to jaki grupy zawodowe obejmują. 
o. Czy występują godziny nadliczbowe? Jeśli tak to jak są one wypłacane oraz określane. 

Przykładowo jeśli osoba zostaje po dniówce 2h dłużej to jak te dwie godziny są liczone? To 
sam o w dzień świąteczny. Dodatkowo jeśli dana osoba ma dzień wolny, ale wzywamy ją do 
pracy w zwykły dzień i świąteczny to jak liczone są nadgodziny? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający udostępni wszelkie niezbędne dane potrzebne do procesu wdrożenia. 
 
Numer pytania 212  
Złącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2.1. Wymogi 
dotyczące interoperacyjności lub migracji dla oferowanego SSI 
Dla realizowanych w ramach SSI eUsług należy zapewnić spełnienie wymagań Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). 
Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającemu, że stosowany jest obecnie nowszy standard -  
WCAG 2.1., który został zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia w projekcie eUsług, 
jako referencyjny. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
wdrożenie rozwiązań zgodnych ze standardem WCAG 2.1. będzie spełniało wymogi SWZ. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza że wdrożenie rozwiązań zgodnych ze standardem WCAG 2.1. 
będzie spełniało wymogi SWZ. 
 
Numer pytania 213  
Złącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2.2. Dostępność 
dostarczanego rozwiązania 
Szpitalny System Informatyczny SSI działa  w  trybie  24  godzinnym   przez  wszystkie  
dni  w  roku       z dostępnością co najmniej na poziomie 95% w skali miesiąca. System 
nie jest dostępny, gdy występuje sytuacja uniemożliwiająca wykorzystanie którejś z 
jego funkcji z przyczyn leżących wewnątrz Systemu (np. awarii, spadku 
przepustowości Systemu i wynikającego stąd przeciążenia Systemu). Planowane 
prace serwisowe (tzw. down time) odbywają się w godzinach od 15:00 do 7:00. W 
ciągu jednego miesiąca mogą odbyć się maksymalnie cztery takie przerwy. Czas 
planowych prac serwisowych (down time) nie jest liczony jako niedostępność i musi 
być uzgodniony z Zamawiającym i przez niego zaakceptowanym w formie pisemnej 
(mailowej lub w formie pisma). 
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Z racji charakteru systemów oraz zmieniających się przepisów, na które Zamawiający nie ma 
wpływu, czy Zamawiający dopuszcza aby planowane prace serwisowe, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym, były wykonywane częściej i w innych godzinach? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza aby planowane prace serwisowe, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
były wykonywane częściej i w innych godzinach. 
 
Numer pytania 214  
Złącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2.3. Wymagany stan 
docelowy i 2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe HIS działa 
w architekturze trójwarstwowej – rozumianej jako sytuacja, w której baza danych 
znajduje się na serwerze centralnym obsługującym zarządzanie i przetwarzanie 
danych, natomiast klientem jest przeglądarka internetowa (co najmniej: Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) komunikująca się z użytkownikiem za 
pośrednictwem serwera aplikacji. Do podstawowej pracy z systemem nie jest 
wymagane żadne inne oprogramowanie (z zastrzeżeniem dwóch punktów poniżej). 
Prosimy o potwierdzenie, że Internet Explorer jako przeglądarka już niezalecana do 
wykorzystywania nie będzie weryfikowana pod względem poprawności wyświetlania treści i 
obsługi systemu na tejże przeglądarce internetowej? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie będzie weryfikował pod względem poprawności wyświetlania treści i 
obsługi systemu na przeglądarce internetowej Internet Explorer. Wymagana jest poprawna 
obsługa przeglądarki Microsoft Edge. 
 
Numer pytania 215  
Złącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2.3. Wymagany stan 
docelowy i 2.6. Szpitalny System Informatyczny – wymagania szczegółowe oraz 
Załącznik nr 10 do SWZ Scenariusz oraz wymagania odnośnie prezentacji systemu. 
Wykonawca zwraca uwagę, na fakt, że Zamawiający w Załączniku nr 10 do SWZ Scenariusz 
oraz wymagania odnośnie prezentacji systemu zawarł w pkt. 15-22 wymagania dotyczące 
prezentacji Pulpitu Lekarskiego, którego funkcjonalności nie zostały opisane w Załączniku nr 
8 do SWZ.  
Prosimy o potwierdzenie, że jest to funkcjonalność obszaru Ruch Chorych i uzupełnienie ww. 
Załącznika o wskazany zakres.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający usuwa wymaganie dot. prezentacji Pulpitu Lekarskiego w pkt. 15-22 jako 
niezgodne z OPZ. 
 
 
Numer pytania 216  
Złącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2.6. Szpitalny 
System Informatyczny – wymagania szczegółowe; Płace  
Możliwość generowania następujących dokumentów podatkowych wraz z historią 
wygenerowanych formularzy PIT (informacja o wykazanych na PIT wartościach); (U) 
PIT-8C,   
Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że PIT-8C jest informacją o wartości dochodów ze 
źródła: kapitały pieniężne, wypłacanych przez płatników (dochody z giełdy, inne zbycie 
udziałów, nabycie udziałów za niektóre wkłady niepieniężne) i nie dotyczy Systemów ERP 
oferowanych dla podmiotów leczniczych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści 
System nie spełniający powyższy wymóg.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający rezygnuje z wymogu tym samym dopuści systemy bez obługi PIT-8C. 
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Numer pytania 217  
Złącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2.6. Szpitalny 
System Informatyczny – wymagania szczegółowe; Płace  
System powinien umożliwiać przesyłanie dokumentów rozliczeniowych ZUS do 
programu Płatnik minimum w zakresie DRA, RCA, RSA, RZA. 
Wykonawca zwraca się w prośbą o potwierdzenie, że dopuści system, który umożliwi 
generowanie i importowanie  dokumentów rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuści system, który umożliwi generowanie i importowanie  dokumentów 
rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik. 
 
Numer pytania 218  
Załącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 4.1. Instruktaże 
stanowiskowe 
Instruktaże stanowiskowe on-line powinny być prowadzone w technologii transmisji 
audio-wideo w czasie rzeczywistym, tzn. technologią typu „Streaming” umożliwiającą 
przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo „dzięki czemu uczestnik 
otrzymuje pełnowartościowe szkolenie: 

• fonia / głos – słyszy lektora prowadzącego szkolenie „na żywo” 
• wizja /wideo – widzi lektora prowadzącego szkolenie „na żywo” 
• pokaz slajdów, prezentacji, widoku ekranu – całą prezentację widzi u siebie na ekranie. 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na potrzeby instruktażu on-line Zamawiający 
zapewni odpowiednie łącza internetowe oraz sprzęt, który będzie pozwalał Wykonawcy na 
przeprowadzenie pełnowartościowego szkolenia (głos, wideo i pokaz slajdów). 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie gwarantuje sprzętu oraz łącza internetowego pozwalającego Wykonawcy 
na przeprowadzenie szkolenia. W przypadku problemów z tym związanych Wykonawca 
zapewni wymagane zasoby lub przeprowadzi szkolenie stanowiskowe w miejscu. 
 
 
Numer pytania 219  
Załącznik nr 10 do SWZ Scenariusz Oraz Wymagania Odnośnie Prezentacji Systemu; 4 
Demonstracja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji 
Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego, i ewentualnie innych osób 
reprezentujących Zamawiającego.  
Ze względu na sytuację epidemiologiczną mogącą w terminie prezentacji przybrać na sile  
zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie prezentacji w trybie hybrydowym, gdzie większość 
specjalistów będzie dokonywała demonstracji zdalnie, natomiast w siedzibie Zamawiającego 
będzie uczestniczyła w niej niewielka ilości osób. Mając na uwadze, że próbka deponowana 
jest w siedzibie Zamawiającego, taki tryb prezentacji nie będzie w żaden sposób narażał 
Zamawiającego na ryzyko matactwa.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 
Numer pytania 220 
Załącznik nr 8 do SWZ; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 4.1. pkt 2.8 – 
Warunki przeniesienia danych 
Zamawiający w całości ceduje na Wykonawcę proces przeniesienia danych oświadczając 
jednocześnie że nie dysponuje. Sposób, w jaki opisał ten przedmiot zamówienia a właściwie 
tego nie zrobił nie pozwala nawet na szacunkową wycenę pracochłonności tej operacji. Przy 
tak dużych systemach Wykonawcy nie mając wiedzy o tym jakie dane należy migrować, nie 
mając świadomości struktur danych systemów stron trzecich, jak również jakości tych 
danych nie są w stanie wycenić tego elementu oferty. Należy zauważyć, że pojęcie 
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„wszystkie dane niezbędne do realizacji w SSI zadań wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa” jest dalece nieprecyzyjne. Należy także podkreślić, że to na 
Zamawiającym spoczywa obowiązek wynikający z art. 99 n. pzp. tj. opisania przedmiotu 
zam. „w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty”.   
Mając na uwadze powyższe prosimy o deklarację, że Zamawiający przekaże dane do 
migracji w plikach z opisaną strukturą, w przeciwnym wypadku wnosimy o : 

• Zdeterminowanie zakresu danych do przeniesienia z systemu ERP  
• Zdeterminowanie zakresu danych do przeniesienia z systemu AOS 
• Potwierdzenie, że Zamawiający dokona wyboru tabel wraz z zależnościami z których należy 

ekstrahować dane  
• Potwierdzenie, że Zamawiający zweryfikuje migrowane dane w terminie 5 dni od 

powiadomienia, ponieważ na Zamawiającym ciąży odpowiedzialność za jakość danych, 
(Wykonawca nie ma skąd powziąć wiedzy co do tego jaki kolokwialnie rzecz ujmując 
śmietnik może się znajdować w udostępnianych bazach danych).   

• Potwierdzenie, że w przypadku braku zachowania jednorodności danych, niekompletności 
danych, powieleniu danych, różnorodnym formatowaniu danych lub zakresie danych 
niewystarczającym do uruchomienia funkcji wdrażanego oprogramowania, Zamawiający 
uzupełni braki we własnym zakresie lub przekaże WYKONAWCY jednoznaczne instrukcje 
umożliwiające zaprojektowanie skryptów, które wykonają niezbędne czynności: 
standaryzacji, deduplikacji, uzupełnienia danych automatycznie.   
 Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający wymaga migracji danych w zakresie systemu: 

ERP – w części KP – dane dot. zatrudnionego personelu,dane dot. stosunku pracy, 
dane dot. nieobecbności, dane umozliwiające prawidłowe naliczenie L4, dane 
niezbedne do prawidłowego naliczenia wypłat, dane niezbędne do prawidłowego 
naliczenia i wygenerowania dokumentów do Urzędu Skarbowego oraz ZUS, dane 
niezbędne do wystawienia druków i zaświadczeń wymaganych przepisami prawa np. 
RP7, świadectw pracy, itp. , dane dot grafików pracy personelu, dane dot. kasy 
zapomogowo pożyczkowej, dane niezbędne do utrzymania spójności  w/w danych 
 
ERP  - w części FK -  dane dot. kontrahentów, dane dot. planu kont, wszystkie zapisy 
na kontach księgowych w 2021r., dane dot. środków trwałych umożliwiające 
poprawne naliczenie amortyzacji, dane niezbędne do utrzymania spójności  w/w 
danych 
 
AOS - dane o pacjentach i ich opiekunach, dane dot. wizyt (bez danych 
rozliczeniowych), słownik personelu, słownik jednostek kierujących, dokumenty EDM, 
kolejki oczejujących (do NFZ), dane niezbędne do utrzymania spójności  w/w danych.  

 
Jednocześcnie Zamawiający pozostawia po stronie Wykonawcy wybór tabel wraz z 
zależnościami z których należy ekstrahować dane o którym mowa wyżej. 
Zamawiający będzie korzystał z prawa do  weryfikowania poprawności wyboru tabel  wraz z 
zależnościami oraz poprawność migracji danych do odbiorów końcowych zamówienia. 
 
Zamawiający potwierdza że w przypadku braku zachowania jednorodności danych, 
niekompletności danych, powieleniu danych, różnorodnym formatowaniu danych, 
Zamawiający uzupełni braki we własnym zakresie lub przekaże WYKONAWCY 
jednoznaczne instrukcje umożliwiające zaprojektowanie skryptów, które wykonają niezbędne 
czynności: standaryzacji, deduplikacji, uzupełnienia danych automatycznie. 
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Numer pytania 221  
Załącznik 8 OPZ  12) Integracja z Laboratorium 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje integracji z system Laboratoryjnym 
Marcel? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza że oczekuje integracji z laboratorium Marcel. 
 
Numer pytania 222  
Załącznik 8 OPZ  12) Integracja z Laboratorium  
Prosimy o potwierdzenie, iż koszty integracyjne po stronie dostawcy sytemu laboratoryjnego 
pokrywa Zamawiający? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje że koszty integracyjne po stronie dostawcy systemu laboratoryjnego 
pokrywa dostawca usług badań diagnostycznych świadczonych na rzecz Zamawiającego.  
 
Numer pytania 223  
Załącznik 8 OPZ  23) PACS  
Prosimy o potwierdzenie, iż posiadany sprzęt diagnostyczny jest w okresie gwarancji? 
Odpowiedź Zamawiającego 
W okresie gwarancji pozostaje nadal aparat RTG. 
Numer pytania 224  
Załącznik 8 OPZ  23) PACS 
Prosimy o potwierdzenie,  iż ewentualne koszty podłączenia urządzeń po stronie dostawców 
sprzętu ponosi Zamawiający? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Koszty podłączenia urządzeń obciążają Wykonawcę. 
 
 
Numer pytania 225  
Załącznik 8 OPZ  31) ePowiadomienia  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada już bramkę SMS, którą należy 
zintegrować, czy oczekuje wyłącznie funkcjonalności? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający oczekuje integracji z zaproponowaną przez Wykonawcę lub wskazaną przez 
siebie bramką sms. 
 
Numer pytania 226  
Załącznik nr 8 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2.6. Szpitalny 
System Informatyczny – wymagania szczegółowe; 14 Apteka pkt. 101. Moduł 
umożliwia, na bazie zainstalowanego słownika interakcji KS-BLOZ, prezentację 
interakcji między substancjami aktywnymi zawartymi w produktach leczniczych. 
Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, gdy system będzie umożliwiał wczytania 
słownika interakcji KS-BLOZ na  postawie posiadanej  przez Zamawiającego licencji, a 
prezentacja interakcji między substancjami będzie realizowana podczas zleceń lekarskich? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wymaga prezentacji interakcji między substancjami we wszystkich obszarach 
systemu w których dochodzi do zlecenia podań oraz dostarczenia wymaganych licencji. 
 
Numer pytania 227  
Załącznik nr 8 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2.6. Szpitalny 
System Informatyczny – wymagania szczegółowe; 14 Apteka  pkt. 112. Moduł 
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umożliwia automatyczną aktualizację bazy leków bez dodatkowych działań 
użytkownika w ramach posiadanych licencji. 
Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli będzie realizowany za pomocą 
kompatybilnego modułu systemu  zaczytującego produkty z zewnętrznej bazy leków BLOZ i 
BAZYL? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający uzna wymóg za spełniony w sytuacji działania systemu wg opisu wskazanego 
przez Pytającego. 
 
Numer pytania 228  
Załącznik nr 8 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2.6. Szpitalny 
System Informatyczny – wymagania szczegółowe; 8. Zlecenia Medyczne pkt.  53. 
Moduł   umożliwia  automatyczne przyjmowanie,  rozpisanie i realizację leków na 
podstawie aktualnego stanu magazynowego apteczki oddziałowej. 
Czy Zamawiający dopuści System realizujący funkcjonalność w taki sposób, że system 
sprawdza zlecenia na dany zakres czasu, weryfikuje stan środków, podpowiada pielęgniarce 
ilość oraz serię do podania, natomiast ta musi świadomie zaakceptować podpowiedź 
systemu, aby zużyć środek z apteczki oddziałowej. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający uzna wymóg za spełniony w sytuacji działania systemu wg opisu wskazanego 
przez Pytającego. 
 
Numer pytania 229 
Załącznik nr 8 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2.6. Szpitalny 
System Informatyczny – wymagania szczegółowe; 8. Zlecenia Medyczne pkt. 59. Moduł 
umożliwia wstrzymanie wydawania zleconych leków  ze względów na skutki uboczne, 
wycofanie leków bądź  z innych przyczyn.  
Czy Zamawiający zaakceptuje w ramach punktu, możliwość odstawienia leku? Lekarz ma 
również możliwość anulowania zlecenia, bądź żądania anulowania zlecenia w przypadku 
wcześniejszego przyjęcia takiego zlecenia do realizacji przez personel pielęgniarski. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający uzna wymóg za spełniony w sytuacji działania systemu wg opisu wskazanego 
przez Pytającego. 
 
 
Numer pytania 230 
SWZ, IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w 
celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, pkt 3, pdpkt 4) - Oświadczenie wykonawcy o aktualności 
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w 
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-
6 p.z.p. 
Ponieważ Zamawiający jako fakultatywną podstawę wykluczenia wskazuje również art. 109 
ust. 1 pkt 4 p.z.p. (zgodnie z pkt VIII SWZ, pdpkt 1.2) prosimy o potwierdzenie, że rzeczone 
oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 p.z.p winno odnosić się również do tej podstawy wykluczenia (tj. art. 109 ust. 1 pkt 4 
Pzp). 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza. 
 
Numer pytania 231  
SWZ, XVII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, pkt 3 - Otwarcie ofert nastąpi w 
dniu 14.01.2021 r. o godzinie 13:00. 
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Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i korektę daty na 14.01.2022 r. godz. 
13:00. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Otwarcie ofert 31.01.2022 godz. 13 
 
Numer pytania 232  
Zał. 10 do SWZ, Scenariusz prezentacji.  
Ponieważ Zamawiający nie przewiduje przesunięcia pierwotnie wyznaczonego terminu 
prezentacji prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia zapisu pozwalającego na taką 
zmianę w sytuacjach wystąpienia zdarzeń losowych, tj. nieprzewidzianych i niezależnych od 
stron. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Numer pytania 233  
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa oraz Załącznik nr 8 do SWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia. Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający odmiennie określa pola 
eksploatacji licencji w Umowie i OPZ. Zgodnie z pkt. 2.4 OPZ, „Licencja na korzystanie z 
oprogramowania, rozwinięć, uaktualnień i dokumentacji udzielona zostanie Zamawiającemu 
na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie oprogramowania, rozwinięć, uaktualnień – na polach eksploatacji obejmujących 
prawo trwałego lub czasowego zwielokrotniania programów komputerowych w pamięci 
komputera z prawem do zmian w konfiguracji Systemu (bez ingerencji w kod źródłowy) w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w dokumentacji, nie mniejszą niż w OPZ 

b) w zakresie dokumentacji – na polach eksploatacji obejmujących prawo zwielokrotniania 
egzemplarzy dokumentacji, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zgodnego z 
postanowieniami dokumentów licencyjnych korzystania z oprogramowania.” 
Natomiast zgodnie z §7 ust. 4 „Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, 
nieograniczonej w czasie licencji / sublicencji na Oprogramowanie Aplikacyjne, w tym 
wszystkie elementy przedmiotu Umowy (Aplikacje, inne) w zakresie korzystania i 
rozporządzania, na wszystkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach 
eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w tym w art. 50 wskazanej ustawy” oraz ust . 11. „Wraz z 
udzieleniem licencji Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania zależnych 
praw autorskich do licencjonowanego oprogramowania oraz upoważnienia innych osób do 
wykonywania takich praw” Zamawiający oczekuje szerszych uprawnień. Wykonawca zwraca 
uwagę, że standardem branżowym jest udzielanie licencji na warunkach określonych w OPZ, 
w związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wiążące zapisy Zamawiający zawarł w 
Załączniku nr 8 – OPZ. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Nie wyrażamy zgodę na zmianę.  Pola ekploatacji zostały określone w odpowiedzi na pytanie 
174 która przewiduje wiąrzące zasady w tym zakresie. 
 
Numer pytania 234 
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa §4 ust.3 p. e) w związku z §6 ust 1. Strony 
dopuszczają realizację wizyt w formie zdalnej ; forma zdalna wymaga każdorazowo 
zgody Zamawiającego. 
W okresie pandemii znacząca cześć populacji przyzwyczaiła się do wykorzystania narządzi 
zdalnej komunikacji. Z doświadczenie wykonawcy wynika, że w tym trybie możliwa jest 
realizacja niemal wszystkich czynności składających się na przedmiot zamówienia w 
zakresie SSI. Niniejszym prosimy o dopuszczenie zdalnej realizacji Umowy jako 
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standardowej formy jej realizacji z ewentualnymi wyłączeniami na okoliczność realizacji 
poszczególnych zadań w formie bezpośredniej.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający pozostawia przywołane zapisy bez zmian. 
 
 
Numer pytania 235  
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa §5 ust. 5. „Jeżeli w wyniku okoliczności wskazanych 
w ust. 4 powyżej lub innych leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca nie 
będzie w stanie realizować przedmiotu Umowy zgodnie przyjętym w Umowie 
harmonogramem, jej termin realizacji ulegnie wydłużeniu z winy Zamawiającego o 
czas, w którym realizacja świadczeń w niej przewidzianych była niemożliwa lub 
utrudniona” 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli ust. 3. 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający miał na myśli ust. 3. 
 
 
Numer pytania 236  
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa §10 ust. 1. Płatność z tytułu realizacji przedmiotu 
Umowy zostanie  uiszczona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT 
wystawianej przez Wykonawcę po wykonaniu całości przedmiotu umowy.  
Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem umowy jest bardzo duże wieloetapowe 
przedsięwzięcie rozłożone w czasie. Dotkliwą dla Wykonawców będzie konieczność jego 
całościowego finansowania z opcją uzyskania płatności dopiero po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy. Tym bardziej, że czytając OPZ można odnieść wrażenie iż intencja 
Zamawiającego w tym zakresie była odmienna, żeby powołać chociażby zapis „Kwota 
należności za DAP nie może przekroczyć 0,5% wartości zamówienia.” 
Mając na uwadze powyższe prosimy o umożliwienie wystawienia faktur częściowych 
chociażby po wykonaniu tylko następujących elementów przedmiotu umowy: DAP, dostawa 
ICT, udzielenie licencji, odbiór ostateczny. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający pozostawia przywołane zapisy bez zmian. 
 
Numer pytania 237 
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa §12 ust. 1: O gotowości do odbioru końcowego 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego, który w terminie 5 dni od powiadomienia o 
gotowości do odbioru jest zobligowany przystąpienia do odbioru. Odbiór końcowy 
wymaga podpisania przez Strony protokołu bez zastrzeżeń.  W przypadku 
jakichkolwiek zastrzeżeń lub wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 
umówionym terminie nie dłuższym niż 2 dni. 
Wykonawca zwraca uwagę, że 2dni stanowią za krótki termin na  usunięcie zastrzeżeń/wad, 
ponieważ bardzo często wymagają on przekrojowej analizy. Uprzejmie prosimy o wydłużenie 
terminu do 5 dni. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Numer pytania 238 
Umowa, §13 Odpowiedzialność, ust. 2: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody wywołane którąkolwiek z następujących okoliczności wywołanych przez 
niezawinione działanie Wykonawcy, a w wypadku ich wystąpienia Zamawiający nie 
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będzie z tego tytułu wysuwał żadnych roszczeń do Wykonawcy (nie dotyczy to 
zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy) 
Wykonawca zwraca uwagę, że możliwość utraty danych po migracji danych z innych 
systemów, jak również w toku wdrożenia oprogramowania, pomimo dochowania należytej 
staranności przez Wykonawcę, jest ryzykiem, które może się zmaterializować. W związku z 
powyższym, prosimy o dodanie do Umowy postanowienia, że „ W przypadku wystąpienia 
incydentu utraty danych Wykonawca przywróci dane do stanu danych z momentu wykonanej 
przez Zamawiającego kopii danych. Przywrócenie przez Wykonawcę danych do stanu 
zapisanego w kopii danych lub niemożność wykonania tej operacji z powodu wadliwości 
kopii danych wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za utratę danych w pełnym zakresie, jak 
również wszelkie następstwa tejże.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający pozostawia przywołane zapisy bez zmian. 
 
 
Numer pytania 239 
Załącznik nr 7 do SWZ – §17 ust. 1 Kary Umowne 
Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy 
do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej w zakresie okoliczności mających być 
podstawą naliczenia kary umownej. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, kiedy zwłoka jest de 
facto opóźnieniem wynikającym z powodu okoliczności stron trzecich lub Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający pozostawia przywołane zapisy bez zmian. 
 
 
Numer pytania 240  
Załącznik nr 7 do SWZ – §17 ust. 1 Kary Umowne 
Wnosimy o zmianę przedimka z „w wysokości” na „do wysokości”, co daje Zamawiającemu 
możliwość naliczenia kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste miarkowanie), 
zgodnie z funkcją kary umownej i złożonymi przez Wykonawcę wyjaśnieniami.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający pozostawia przywołane zapisy bez zmian. 
 
 
Numer pytania 241  
Załącznik nr 7 do SWZ – §17 ust. 1 Kary Umowne 
W konsekwencji pytań powyżej prosimy o dodanie do Umowy zapisu w zaproponowanej lub 
podobnej treści: 
„Przewidziane w przedmiotowym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami 
maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do 
naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w 
zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w 
szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy 
wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom 
umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest 
podejmowana arbitralnie przez Zamawiającego.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Pozostawiamy bez zmian. 
 
Numer pytania 242 
Załącznik nr 7 do SWZ – §17 ust. 1, pkt. d) Kary Umowne -odstąpienie 
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Mając na uwadze zasadę zachowanie równości stron umowy kary umowne za odstąpienie 
od Umowy winny być symetryczne. Prosimy o dodanie do postanowień Umowy zapisów 
uprawniających Wykonawcę do naliczenia tożsamych, jak przewidziane w punkcie d) kar 
umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po Stronie 
Zamawiającego.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający pozostawia przywołane zapisy bez zmian 
 
Numer pytania 243 
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa, §13 Odpowiedzialność oraz §17 ust. 2 
Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub 
naruszeń wynikającej z wyłącznej winy Wykonawcy oraz podmiotów działających w umowie 
na jego zlecenie w szczeg. podwykonawców. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie 
jednej ze stron za ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek 
kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy jest sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający pozostawia przywołane zapisy bez zmian. Odpowiedzialność zgodnie z 
warunkami umowy. 
 
 
Numer pytania 244 
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa, §13 Odpowiedzialność oraz §17 ust. 2 
Wykonawca zwraca uwagę, że zamiarem ustawodawcy, przy wprowadzaniu przepisów 
regulujących limity kar umownych w umowach w sprawie udzielenia zamówienia, w 
szczególności było zapewnienie równowagi rynkowej stron umowy i umożliwienie 
Wykonawcom rzetelnego oszacowanie ryzyka umownego w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. Naturalnie, intencją było zapewnienie większego 
udziału Wykonawców w organizowanych przez Zamawiających postępowaniach, która 
jak pokazuje praktyka pierwszych miesięcy działania nowej ustawy pzp nie jest 
zaspokojona z powodu limitowania li tylko odpowiedzialności kontraktowej. 
Przedstawiciele doktryny w odniesieniu do określenia w umowie łącznej maksymalnej 
wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony podkreślają że „Kary umowne 
nie mogą bowiem służyć wzbogaceniu się strony uprawnionej do ich naliczenia, lecz 
powinny spełniać przede wszystkim funkcję odszkodowawczą i dyscyplinującą. Dlatego 
też określenie poziomu limitu możliwych do dochodzenia kar nie jest swobodnym 
uprawnieniem zamawiającego. W szczególności maksymalna wysokość kar nie może być 
określana na poziomie, który może być traktowany jako rażąco wygórowany w 
odniesieniu do wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych zagrożeń związanych z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym możliwości powstania lub 
rozmiarów szkody. Ponoszone kary umowne powinny być odczuwalne, ale nie w stopniu, 
który może powodować uznanie niecelowości wykonania umowy (por. wyr. KIO z 
28.12.2018 r., KIO 2574/18, Legalis)” (tak M. Jaworska w Prawo zamówień publicznych. 
Komentarz. Red. M. Jaworska, r. 2021, wyd. 1). Wprowadzanie przez Zamawiającego 
postanowień gwarantujących możliwość dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego w oparciu o tzw. odpowiedzialność ogólną (Art. 471 KC) 
całkowicie niweczy intencję ustawodawcy, która towarzyszyła wprowadzeniu do ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) 
regulacji w zakresie ponoszenia odpowiedzialności. W przypadku oprogramowania w 
którym realizowane są złożone i wrażliwe procesy biznesowe szczególnego 
Zamawiającego, będącego podmiotem leczniczym, Wykonawca może w tych 
okolicznościach zostać narażony na dotkliwe konsekwencje finansowe wynikające z 
umowy o stosunkowo niewielkiej i nieproporcjonalnej wartości. Zawracamy uwagę na 
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wnioski płynące z przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych w marcu 2018 r. 
„Raportu dotyczącego stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych”, gdzie 
Urząd podkreślił, że skonstruowanie zasad odpowiedzialności na zbyt represyjnym 
poziomie może wpływać na zmniejszenie kręgu wykonawców biorących udział w 
postępowaniach: „Zapewnienie właściwej ochrony interesu publicznego skutkuje 
możliwością uzyskania oferty najkorzystniejszej, przy czym najkorzystniejsza oferta to ta, 
która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a nie ta, w której wszystkie ryzyka związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy zostają przeniesione na wykonawcę. Reguły zdrowego 
rozsądku i słuszności oraz racjonalność gospodarcza przesądzają, iż umowy w sprawie 
zamówienia publicznego wymagają ukształtowania wzajemnych praw i obowiązków stron 
umowy w sposób równomierny. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach 
umownych mogą zniechęcać do składania ofert i mogą stanowić przyczynę małego 
zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego, co 
wpływa na konkurencyjność postępowań oraz niekiedy konieczność ich unieważnienia. W 
takim przypadku wykonawcy na etapie sformułowania warunków umownych mają pełne 
prawo kwestionować czynności podjęte przez zamawiających jako naruszające zasadę 
proporcjonalności udzielania zamówień publicznych, a przez to niezgodne z ustawą 
Prawo zamówień publicznych”. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na treść 
dokumentu opublikowanego przez Urząd Zamówień Publicznych pn. "Analiza dobrych 
praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów 
informatycznych 7 osi priorytetowej PO IG": "Standardem w umowach dotyczących 
systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej stron do 
określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy. (...) Ponadto, 
standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody 
rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie 
odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony". Ponadto w 
dokumencie zawarto jednoznaczną rekomendację by odpowiedzialność była oparta na 
zasadzie winy. Mając na uwadze, że postanowienia dotyczące odpowiedzialności w sposób 
zasadniczy wpływają na wycenę przedmiotu zamówienia, a także na podjęcie decyzji w 
zakresie wzięcia udziału w postępowaniu, za zasadne należy uznać konstruowanie 
postanowień umowy godzących interes Zamawiającego (przejawiający się w spełnieniu jego 
uzasadnionych potrzeb zakupowych) z interesem Wykonawcy polegającym na 
maksymalnym określeniu ryzyka kontraktowego oraz dokonaniu rzetelnej wyceny 
zamówienia. Uwzględniając powyższe, w celu zapewnienia równowagi rynkowej stron 
umowy, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy postanowień, określających 
łączny maksymalny limit odpowiedzialności. W przeciwnym wypadku Wykonawcy z 
kapitałem zagranicznym, działający na rynku europejskim i podlegający regulacjom prawa 
europejskiego, na którym postanawiania limitujące odpowiedzialność są w umowach IT 
standardem, z uwagi na niemożliwość oszacowania ryzyka ofertowego, nie będą mogli 
rzetelnie oszacować zamówienia i w konsekwencji przedłożyć w postępowaniu ofert. 
Pytający proponuje wprowadzenie postanowień w brzmieniu: „Całkowita odpowiedzialność 
Wykonawcy, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ograniczona jest do wysokości 
100 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w paragrafie 9 ust. 1 umowy. 
Odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, niezależnie od 
podstaw prawnych roszczenia, w ramach limitu odpowiedzialności przewidzianego w ust. 
powyżej, ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści 
Zamawiającego.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający pozostawia przywołane zapisy bez zmian 
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Numer pytania 245 
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa §16 ust. 1 a)  
Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w 
następujących sytuacjach: a) w przypadku, w którym Wykonawca realizuje prace 
objęte Umową w sposób rażąco nierzetelny lub w inny sposób rażąco naruszy 
postanowienia Umowy. Strony uznają, że taka sytuacja ma miejsce między innymi w 
momencie, gdy łączna wartość kar umownych wskazanych w §17 przekroczy 10% 
wartości Umowy. 
Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający przewidział w postanowieniach umownych 
możliwość wypowiedzenia umowy także przez Wykonawcę, jednak po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania naruszenia. Mając na uwadze równowagę 
kontraktową Stron oraz otwarty katalog naruszeń, co do których Zamawiający może 
rozwiązać umowę (poprzez określenie „między innymi”) Wykonawca prosi o dodanie do 
postanowień umownych tożsamych zapisów dot. wezwania tj.  „po uprzednim 
bezskutecznym upływie co najmniej 14 dniowego terminu wyznaczonego w odrębnym 
pisemnym – pod rygorem nieważności - wezwaniu do zaprzestania naruszenia (konieczne 
wyraźne wskazanie naruszenia)” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający pozostawia przywołane zapisy bez zmian 
 
 
 
Numer pytania 246 
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa §18 ust. 5: Odstąpienie od umowy określone w 
przypadkach określonych w  ust. 1-4 pkt. traktowane jest jako z winy Wykonawcy. 
Wykonawca zwraca uwagę, że ust. 1-4 związane są z okolicznościami, za które Wykonawca 
nie będzie ponosił winy, np. nieuzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania lub gdy 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W związku z powyższym, prosimy o 
wykreślenie ust. 5. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Nie wyrażamy zgody na wykreślenie. W tym zakresie wprowadzono zmianę jak w 
odpowiedzi na pytanie 186. 
 
 
Numer pytania 247  
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa §18 ust. 4 pkt. 2): ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
firmy Wykonawcy. 
Zgodnie z wiedzą Wykonawcy powołane postanowienie stanowi klauzulę abuzywną w 
związku z Art.  83 prawa upadłościowego w brzemieniu: Postanowienia umowy 
zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości 
zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający pozostawia przywołane zapisy bez zmian. 
 
Numer pytania 248  
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa §18 ust. 4 pkt. 5) „Ponadto Zamawiający może 
odstąpić od umowy w części lub całości w następujących  przypadkach: W terminie 
do 30 dni od zatwierdzenia Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej (o której mowa w 
§ 4 ust. 2 niniejszej umowy) albo w terminie do 60 dni od zgłoszenia zastrzeżeń do 
Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej (o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy), Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy. Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie o wynagrodzenie z tytułu odstąpienia od umowy, za wyjątkiem 
wynagrodzenia za sporządzenie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji 
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Analizy Przedwdrożeniowej. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie 
w związku z odstąpieniem.” 
Wykonawca zwraca uwagę, iż Zamawiający określił maksymalny termin na realizację 
Przedmiotu Umowy na 180 dni. Mając na uwadze fakt, iż DAP winien zostać opracowany w 
terminie maksymalnie do 28 dni od podpisania umowy, a Zamawiający ma 7 dni na jego 
akceptację lub wyspecyfikowanie uwag, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo 
odstąpienia od Umowy po 65 dniach od jej podpisania, co stanowi 1/3 maksymalnego okresu 
realizacji Umowy, a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu, np. 90 
dni da Zamawiającemu uprawnienie odstąpienia w końcowej fazie realizacji projektu. W 
związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu bądź doprecyzowanie, że 
Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonają inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia od 
Umowy i Zamawiający pokryje koszty Wykonawcy zgodnie z wykonaną inwentaryzacją. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w tym zakresie. 
 
Numer pytania 249 
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa, §19 ust. 1 „W trakcie realizacji zamówienia 
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ogłoszeniu o zamówienia lub w dokumentach zamówienia  czynności.” 
Wykonawca zwraca uwagę, iż w dokumentacji postępowania nie odnalazł dookreślenia 
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy 
realizacji zamówienia. W związku z powyższym, prosimy o wskazanie miejsca w 
dokumentacji postępowania, w którym Zamawiający takie czynności doprecyzował, bądź też 
potwierdzenie, że wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę nie dotyczy 
programistów, integratorów i osób pośrednio realizujących zamówienie. 
Pragniemy zwrócić uwagę także na fakt, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował 
dokument pn. "Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w 
procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień 
publicznych", w którym odnosi się do kwestii związanych ze świadczeniem niektórych usług 
informatycznych (np.: świadczonych przez programistów, integratorów systemów etc.), w 
szczególności, gdy są to osoby o wysokim poziomie kompetencji, w którym stwierdza, że 
czynności wykonywane przez te osoby nie polegają na świadczeniu pracy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Numer pytania 250  
Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa §22 Postanowienia końcowe, ust. 2: Zamawiający 
uprawniony jest do jednostronnego zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu 
umowy o nie więcej niż 20 % wartości umowy, z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia. 
Wykonawca zwraca uwagę, iż kalkulując cenę złożonej oferty bierze pod uwagę cały 
przedmiot zamówienia. Jednostronne zmniejszenie / ograniczenie zakresu przedmiotu 
umowy może doprowadzić do niekorzystnego finansowo rozwiązania dla Wykonawcy, w 
szczególności gdy Zamawiający nie przedstawia sposobu wyliczenia obniżenia 
wynagrodzenia. W związku z powyższym prosimy albo o wykreślenie zapisu, albo o 
doprecyzowanie, że zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy może zostać 
dokonane za obustronnym porozumieniem Stron. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający  pozostawia zapisy bez zmian. 
 
 
Numer pytania 251  
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Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa 
Mając na uwadze treść art. 455 PZP, Wykonawca zwraca uwagę, iż Zamawiający nie 
przewidział we wzorze Umowy okoliczności umożliwiających zmianę terminu realizacji 
Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, zaś w przypadku 
okoliczności zależnych od samego Zamawiającego nie zostały przewidziane wszystkie. 
Mając wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów na rynku ochrony zdrowia 
sugerujemy zabezpieczenie możliwości zamiany Umowy w przypadku zaistnienia 
rzeczonych okoliczności.  
W związku z powyższym prosimy o dodanie do wzoru umowy postanowienia, iż 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w porównaniu do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy zaistnieniu 
następujących okoliczności: 

a) Jeżeli wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie 
przedmiotu Umowy w terminie w niej określonym lub w terminach wynikających 
z harmonogramu realizacji Umowy, w szczególności okoliczności przewidziane w §5. 

b) Jeżeli nastąpi opóźnienie w ustaleniu ostatecznie treści DAP w szczególności z powodu jej 
niezatwierdzenia w terminie przewidzianym w §4 ust 2. 

c) Jeżeli w wyniku przeprowadzenia DAP zasadna dla powodzenia Projektu okaże się korekta 
ilości poszczególnych licencji lub sprzętu. 

d) Jeżeli nastąpi konieczność modyfikacji poszczególnych zapisów Umowy w celu zachowania 
spójności z treścią materiałów przedłożonych przez Wykonawców w ofertach lub/i DAP a 
Zamawiający uznał za celowe w ich zakresie Umowy. 

e) Jeżeli zasadne dla powodzenia Projektu okaże się wydłużenie terminów wykonania etapów 
harmonogramu Umowy z uwagi na niezdolność Zamawiającego do ich realizacji w 
przewidzianych w harmonogramie terminach lub z powodu okoliczności niezależnych od 
stron.  

f) Jeżeli Projektu okaże się zmiana terminu realizacji z powodu okoliczności organizacyjnych 
po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania działalności jednostek 
organizacyjnych, zmian struktury organizacyjnej, niedoborów kadrowych, zmian wywołanych 
COVID. 

g) Zmiany w zakresie zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego 
rozwiązań technologicznych lub technicznych w Przedmiocie Umowy, niż te istniejące w 
chwili zawarcia Umowy lecz o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania 
z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem 
niezmienności ceny – po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów uzasadniających 
konieczność dokonania zmiany; wprowadzenie ww. zmian będzie możliwe w zakresie nie 
powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie. 

h) Zmiany uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie 
prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany: 

� sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, 
przyjętych metod i kanałów komunikacji, 

� zakresu Przedmiotu Umowy w obszarze wymagań infrastrukturalnych, technologicznych, 
funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie 
go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu Umowy do potrzeb 
Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian 
uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na 
modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji. 

i) Zmiany terminów i zakresu realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminów i 
zakresów wskazanych w przedmiocie zamówienia w przypadku zajścia okoliczności, które 
nie były znane do upływu terminu składania ofert. 
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j) Zmian prawnych mających istotny wpływ na specyfikację funkcjonalną SSI lub 
sposób/zakres komunikacji SSI z systemami administracji publicznej w szczególności P1 i 
system NFZ. 

k) Zmiany terminów realizacji innych projektów i/lub zadań realizowanych u Zamawiającego 
jeżeli zmiana ta ma bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy i Wykonawca nie 
ponosi winy za zmianę tych terminów.  
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Numer pytania 252 
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa §3 ust. 2 oraz SWZ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, 
KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt. 3 Zasady oceny 
ofert w kryterium Gwarancja jakości SSI (G) - waga 10%: 
Wykonawca zwraca uwagę, iż w SWZ Zamawiający przewidział następujące okresy 
gwarancji, podlegające ocenie od 12 do 36 miesięcy (lub dłuższy, ale do oceny brany będzie 
36 miesięczny okres), podczas gdy w Umowie w §3 ust. 2 Zamawiający zastrzegł, że  
„Określony w ust. 1 przedmiot Umowy zostaje objęty przez Wykonawcę gwarancją oraz 
serwisem (usługę serwisową) obejmującą w szczególności rozwój Oprogramowania 
Aplikacyjnego, jego instalację i konfigurację  przez okres 48 m-cy świadczone na warunkach 
przewidzianych w §8.” Wykonawca wnosi o uspójnienie zapisów i usunięcie frazy „przez 
okres 48 miesięcy” w Umowie i zastąpienie jej miejscem do pisania okresu gwarancji 
określonego przez danego Wykonawcę w formularzu ofertowym (analogiczna zmiana 
konieczna będzie w §8 ust. 1 Umowy). 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający zamienia zapis w umowie z: 
 
„Określony w ust. 1 przedmiot Umowy zostaje objęty przez Wykonawcę gwarancją oraz 
serwisem (usługę serwisową) obejmującą w szczególności rozwój Oprogramowania 
Aplikacyjnego, jego instalację i konfigurację  przez okres 48 m-cy świadczone na warunkach 
przewidzianych w §8.” 
 
na 
 
„Określony w ust. 1 przedmiot Umowy zostaje objęty przez Wykonawcę gwarancją oraz 
serwisem (usługę serwisową) obejmującą w szczególności rozwój Oprogramowania 
Aplikacyjnego, jego instalację i konfigurację  przez okres ]] m-cy świadczone na 
warunkach przewidzianych w §8.” 
 
 
Numer pytania 253 
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa §8, WARUNKI GWARANCJI; 1. Na przedmiot 
zamówienia w zakresie Oprogramowania Aplikacyjnego Wykonawca udziela 48 
miesięcznej gwarancji oraz obsługi serwisowej (serwis), licząc od daty podpisania 
Protokołu Odbioru Umowy. Dostarczony sprzęt objęty jest 3 letnią gwarancją 
producenta, przy czym dla serwera aplikacyjnego i bazodanowego usługi gwarancyjne 
świadczone będą w standardzie Next Business Day. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że 3 letnia gwarancja i serwis na sprzęt ( 
w tym serwer aplikacyjny i bazodanowy) rozpoczną swój bieg od daty podpisania Protokołu 
Odbioru sprzętu.  
Odpowiedź Zamawiającego 
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Zamawiający potwierdza.  
 
Numer pytania 254 
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa §4 METODOLOGIA REALIZACJI USŁUGI; 2. Nie 
później, niż w terminie 14 Dni roboczych od daty wykonania zobowiązania 
Zamawiającego przewidzianego w ust. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 
zatwierdzenia Dokumentację Analizy Przedwdrożeniowej (DAP). Zamawiający 
zatwierdza treść DAP w terminie 7 dni od daty otrzymania, alternatywnie wnosi do 
DAP zastrzeżenia z uzasadnieniem. Z chwilą zatwierdzenia DAP staje się immamentną 
częścią Umowy – obszary co do których Strony nie uzgodnią treści są realizowane w 
oparciu o postanawiania OPZ i Umowy. DAP nie dokonuje zmiany umowy, w 
szczególności nie wpływa na termin realizacji umowy, ograniczenie zakresu zadań, 
wysokość wynagrodzenia czy też terminy płatności. 
Wykonawca zwraca uwagę na szeroki zakres informacji jakie musi przeanalizować i 
usystematyzować w DAP. W związku z powyższym 14 dni na opracowanie tak obszernego 
materiału, stanowiącego istotny dokument dla realizacji Umowy jest czasem 
niewystarczającym. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie tego terminu do 21 dni od daty 
Wykonania zobowiązania Zamawiającego przewidzianego w ust. 1.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zmawiający wydłuża termin dla Wykonawcy na złożenie DAP do 21 dni oraz wydłuża czas  
na zatwierdzenie DAP do 14 dni. 
 
 
Numer pytania 255  
Załącznik nr 4 do Umowy, Zasady Świadczenia Usług Serwisowych, 2. W zależności od 
woli ZAMAWIAJĄCEGO poszczególnym Użytkownikom zostaną przyznane prawa do 
ewidencji lub/i edycji Zgłoszeń Serwisowych. 
Brak szczegółowej znajomości systemu HelpDesk oraz oprogramowania aplikacyjnego  w 
zakresie umożliwiającym rzetelną informację do Wykonawcy o istocie błędu będzie 
powodował obciążenie komunikacyjne i nie przyniesie żadnej korzyści żądnej ze stron. 
Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że zgłoszenia w HelpDesk będzie 
mogła zamieszczać ograniczone i przeszkolona grupa personelu, nie większa niż 5 osób.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza, że zgłoszenia w HelpDesk będzie mogła zamieszczać ograniczona 
i przeszkolona grupa personelu, nie większa niż 5 osób 
 

 
Numer pytania 256  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dostarczenie niniejszych informacji w celu 
zaoferowania odpowiedniego rozwiązania dla systemu PACS: 
- ilość badań/rok dla urządzeń podłączonych do systemu (rozumiemy, że nie da się 
przewidzieć dokładnej wartości dlatego wystarczy informacja, że zbiorczo będzie to liczba w 
okolicach „podać w tysiącach”)?  
- ilu lekarzy radiologów będzie opisywało badania w tym samym czasie?  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
- tomograf ok 6 tys. badań rocznie 
- RTG – ok 12 tys. badań rocznie 
- liczba lekarzy opisujących badania w tym samym czasie – 4 lekarzy 
 
Numer pytania 257 
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Dotyczy 21) DICOM, pkt 71. 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które umożliwia zapisanie komunikatów HL7 w bazie 
danych z możliwością wyświetlenia w systemie PACS? 
Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 
Numer pytania 258  
Dotyczy oprogramowanie oparte o komercyjny transakcyjny serwer baz danych np. 
ORACLE/Microsoft SQL, z mozliwością wykupienia automatycznego wsparcia techicznego w 
języku polskim. 
Prosimy o dopuszcenie serwera baz danych niekomercyjnego dla którego istnieje możliwość 
wykupienia wsparcia technicznego w języku polskim. 
Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. 
 
Numer pytania 259  
Dotyczy kąty między dwoma nie przecinającymi się prostymi  
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z funkcjonalnością kąt pomiędzy dwoma 
przecinającymi się prostymi? 
Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Numer pytania 260  
Dotyczy Moduł umożliwia definiowanie wykonania różnego rodzaju działań oraz programów 
na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymaniu nowego badania. 
Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie ( dane archiwum, dane źródła)  
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i 
wskazującego wyłązcnie na jednego producenta. 
Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu. 
 
 
Numer pytania 261  - serwer bazodanowy  
Zamawiający wymaga 
Procesor  - zainstalowany  jeden procesor ośmiordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy 
z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 95  w tekście 
SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie WWW.spec.org dla dwóch procesorów.] 
Proszę o wyjaśnienie zwrotu dla dwóch procesorów. 
W sytuacji dostawy serwera z jednym procesorem wymóg gyników w tekście powinien 
dotyczyć raczej jednego procesora. Proszę o weryfikację tego zapisu. 
Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający zamienia wymóg z „dla dwóch procesorów” na „dla jednego procesora” 
 
Numer pytania 262  
W tabeli zestawienie sprzętu Zamawiający wymaga dostarczenia 2 sztuk UPS. 
W opisie przedmiotu zamówienia brak jest specyfikacji określającej wymagane parametry 
zasilaczy UPS. 
Proszę o uzupełnienie specyfikacji do tej pozycji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający wymaga od dostawcy dostarczenia urządzeń UPS zdolnych do podtrzymania 
zasilania infrastruktury krytycznej budowanego systemu (tj. serwerów, macierzy oraz switchy 
jeżeli są wymagane wykorzystywanych do ich połączenia, dostarczonych przez Wykonawcę) 
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przez czas niezbędny dla prawidłowego ich wyłączenia przy uwzględnieniu aplikacji  i 
systemów na nich uruchomionych. Zamawiający nie jest w stanie określić z góry 
potrzebnego na to czasu ze względu na różnorodność oferowanych rozwiązań przez 
dostawców oprogramowania. Urządzenia UPS muszą posiadać interfejs umożliwiający 
zasygnalizowanie uruchomionym systemom utratę zasilania podstawowego oraz w 
przypadku osiągnięcia wartości progowej stopnia rozładowania baterii wymusić wyłączenie 
podtrzymywanych systemów. Budynek w którym zlokalizowana jest serwerownia posiada 
zasilanie rezerwowe. Czas przełączania około 1s. Zamawiający wymaga aby każdy element 
infrastruktury krytycznej posiadał redundantne zasilanie podtrzymywane z oddzielnych UPS. 
 
 
 
Numer pytania 263  
Dotyczy – SWZ i OPZ  
a) dostawa i wdrożenie infrastruktury – strona nr 4 SWZ 
zamawiający wymaga w SWZ pkt. IV – Opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiotowe 

środki dowodowe – dostawy i wdrożenia infrastruktury  

            serwer aplikacyjny – 1 szt. 

• serwer bazodanowy – 1 szt. 

• macierz NAS – 1 szt. 

• oprogramowanie backupowe – 1 szt. 

• oprogramowanie systemowe – 1 szt. 

• oprogramowanie bazodanowe – 1 szt. 

 
W załączniku nr 8 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – na stronie 20 
Zamawiający wymaga dostarczenia  
 

1.1 dostawę i wdrożenie Infrastruktury  
LP.  Opis Ilość sztuk 

1.  Serwer aplikacyjny 1 

2.  Serwer bazodanowy 1 

3.  Macierz NAS 1 

4.  Oprogramowanie backupowe 1 

5.  Oprogramowanie Wirtualizacyjne 1 

6.  Oprogramowanie Systemowe 3 

7.  Zasilacz awaryjny UPS 2 

8.  Licencje dostępowe serwera 10 

9.  Licencje dostępowe na urządzenie 100 

10.  Oprogramowanie Bazodanowe 1 
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Poz. 5, 7, 8, 9  z tabeli powyżej wskazuje różnice pomiędzy dwoma dokumentami. 
Opis oprogramowania wirtualizacyjnego jest załączony w załączniku nr 8, zaś opisów 
parametrów technicznych zasilacza UPS oraz Licencji dostępowych serwera i Licencji 
dostępowych na urządzenie nie ma. 
Bardzo proszę o jednoznaczne wskazanie co ma być dostarczone w ramach postępowania 
Odpowiedź Zamawiającego  
Pełny zakres zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ. 
Wymaganania dot. zasilaczy UPS zawarto w odpowiedzi na pytanie 262. 
 
Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji dostępowych na urządzenie dla 100 
komputerów jeżeli warunki licencyjne oprogramowania systemowego (system operacyjny 
serwera ) dostarczone w ramach zamówienia takich wymagają. 
 
Zamawiający oczekuje dostarczenia odpowiednich licencji dostępowych do serwera dla 10 
uzytkowników dla pracy terminalowej jeżeli warunki licencyjne oprogramowania 
systemowego (system operacyjny serwera ) dostarczone w ramach zamówienia takich 
wymagają. 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe warunki SWZ bez zmian. 
 
 
 
Do wiadomości : 
 
wszyscy uczestnicy. 


