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Kraków, dn. 22.02.2020 r. 
 

Dotyczy:  Rozbudowa lub wymiana zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie 
funkcjonalności obecnie posiadanych modułów systemu z możliwością integracji regionalnej wymiany 
EDM oraz innych usług MSIM. 
Znak postępowania A.I.271-26/20. 

 
I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań 
w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
ZESTAW I 
Pytanie:  
1. Zamawiający wskazał w punkcie 2 załącznika OPZ_Opis_funkcjonalnośc_Msim 
Konieczność Integracji z zewnętrznymi systemami RIS oraz LIS. 
Czy Zamawiający dysponuje ofertą dostawców opisanych rozwiązań (RIS, LIS) 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:  
Zamawiający nie jest w posiadaniu oferty od dostawców systemu  PACS i LIS na integrację. To Wykonawca 
powinien zawrzeć w swojej oferty wszelkie koszty wynikające z konieczności oprogramowania. 
Zamawiający wymaga zakresu integracji zgodnego z powszechnie przyjętymi standardami.  
 
Pytanie:  
2. W opisie OPZ Zamawiający nie zawarł informacji o posiadanym systemie administracyjnym, a także 
o zakresie integracji systemu HIS z niniejszym systemem. Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający 
planuje spełnić wymagania Nowego Rachunku Kosztów nie posiadając przepływu danych pomiędzy częścią 
medyczną HIS a częścią administracyjną ERP. Czy planuje te dane wprowadzać bezpośrednio do systemu 
administracyjnego z pominięciem systemu HIS ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że w ramach niniejszego postępowania nie wymaga integracji z posiadanym 
systemem administracyjnym.  
Zamawiający planuje wprowadzać te dane bezpośrednio do systemu administracyjnego. 
 
Pytanie:  
3. Zamawiający w załączniku „Szczegółowe wymagania dotyczące Próbki oferowanego Systemu 
w Scenariuszu Prezentacji Systemu-sprawdzenie funkcjonalności” w punkcie 18 („Tworzenie Rekordu 
pacjenta będącego wyciągiem z dokumentów medycznych, zawierających najważniejsze dane o pacjencie..”) 
oraz w punkcie 19 („Z rekordu pacjenta możliwa jest nawigacja do dokument z którego pochodzi 
informacja”) jako obszar wymagań z którego ma pochodzić prezentacja próbki wskazał Repozytorium  
EDM, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania 
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych (Dz.U.2019, poz. 1207) dane powinny pochodzić bezpośrednio z systemu HIS. W związku 
z tym sugerujemy aby niniejszy zakres funkcjonalny był do przedstawienia z systemu HIS. 
Odpowiedź:  
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Celem tej funkcjonalności jest zapewnienie możliwości dostępu i agregowania podstawowych danych  
dotyczących pacjentów w EDM i zawartych w poszczególnych dokumentach tam przechowywanych – dane 
powinny dotyczyć np. rozpoznań, hospitalizacji i powinny pochodzić z konkretnych dokumentów, które są 
składowane w repozytorium EDM i do których użytkownik powinien mieć dostęp po wybraniu interesującej 
go informacji. Zamawiający wymaga prezentacji z poziomu repozytorium. 
 
Pytanie:  
4. Prosimy o potwierdzenie dla punktu 20 Scenariusza Prezentacji Systemu („System obsługuje poziomy 
dostępności do wprowadzanej dokumentacji medycznej”), czy Zamawiający rozumie przez sformułowanie 
„poziomy dostępności do wprowadzanej dokumentacji medycznej” poziomy uprawnień poszczególnych 
Użytkowników do wprowadzania dokumentacji medycznej?  
Odpowiedź:  
Pod pojęciem poziomów dostępności do wprowadzanej dokumentacji medycznej Zamawiający rozumie 
poziomy dostępności do dokumentacji przechowywanej w repozytorium w jednym z trybów: stan wyższej 
konieczności, kontynuacja leczenia, nadanie uprawnień (np. dodanie zgody na dostęp). 
 
Pytanie:  
5. Zamawiający w wymaganiach systemu dotyczących żywienia opisał szczegółowo jak ma odbywać się 
proces zlecenia diet dla pacjentów: 
Modyfikowanie, dodawanie i usuwanie diet przez uprawnionego użytkownika słownika diet  
Możliwość zlecenia diety w trybie non-stop (od chwili zlecenia – system codziennie ponawia zlecenie diety 
dla pacjenta , ponadto możliwość zmiany zleconej diety) 
Możliwość zlecenia dodatkowych produktów żywieniowych w ramach diety indywidualnej  
Automatyczne rozpoczęcie zlecenia lub zakończenie zlecenia diety w przypadku przyjęcia i wypisu pacjenta 
z oddziału z uwzględnieniem godziny , przerwy w żywieniu z tytułu zabiegu, wypisu na przepustkę lub 
zgonu. 
Wydruk ilości diet z uwzględnieniem lekarza i oddziału zlecającego  
Eksport danych w zakresie diet do programu np. MS Excel  
Udostępnienie dla potrzeb kuchni w formie raportu i zestawienia (na ekranie monitora) stanu dziennego wg 
jadłospisów  
Stan zbiorczy ilości żywionych pacjentów w tym:  - ilość diet   - nazwa diety   - oddział zamawiający  
Stan zbiorczy za cały Szpital ilości żywionych pacjentów w tym :  - ilość diet   - nazwa diety   
W związku z powyższym prosimy o określenie liczby licencji jaką Zamawiający potrzebuje do obsługi 
powyższego zakresu żywienia pacjentów oraz prosimy o określenie liczby osób , które mają zostać 
przeszkolone do obsługi tej funkcjonalności. 
Odpowiedź:  
Opisana funkcjonalność jest opisana w module Ruch chorych (Izba przyjęć, Oddział). Liczba licencji „Ruch 
chorych Oddział” została określona w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga realizacji 
szkolenia wraz ze szkoleniem personelu oddziału w przedmiotowym zakresie dotyczącym żywienia - 12 
osób po 3 osoby dla każdego oddziału .  
 
Pytanie:  
6. Dotyczy usług wdrożeniowych. 
W związku z zapisem:  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  dokumentacji  dla  dostarczanych  modułów prosimy 
o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentacji użytkownika,  administratora w 
wersji elektronicznej ? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie:  
7. Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający dopuszcza wymianę systemu HIS, jednak w niedostateczny 
sposób opisuje zakresu migracji danych z obecnie użytkowanego systemu do nowego systemu. Zamawiający 
wymaga aby migracji podlegały wszystkie dane z założeniem jednak, że migracji będą podlegać wszystkie 
możliwe dane do wyciągnięcia z aktualnie użytkowanego systemu. Prosimy o wyjaśnienie co Zmawiający 
miał na myśli pisząc możliwe dane do wyciągnięcia, czy jeżeli Wykonawca oświadczy, że nie ma 
możliwości migracji danych to Zamawiający uzna , że żadne dane nie muszą zostać zmigrowane do 
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nowego systemu i będzie wprowadzał dane do systemu od punktu „0” bez zachowania ciągłości rozliczeń 
i dostępu do archiwum? 
Prosimy o doprecyzowanie czy jest jakiś minimalny zakres danych niezbędnych do migracji np.:  
 dane osobowe pacjentów   
 dane pobytów i świadczeń ,  
 dane dotyczące skierowań,  
 dane dotyczące kolejek oczekujących i terminarzy,  
 dane dotyczące weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń pozyskiwanych z systemu eWUŚ,  
 dane personelu medycznego ,  
 dane instytucji zewnętrznych zlecających realizację świadczeń,  
 dane dotyczące Historii Zdrowia i Choroby Pacjenta  
 dane o wykonanych elementach leczenia  
 dane o zleceniach  
 dane o rozpoznaniach  
 dane o wykonanych badań laboratoryjnych wraz ze zleceniami 
 dane umożliwiające zachowanie ciągłości rozliczeń i sprawozdawczości z NFZ wraz z możliwością 
wykonywania korekt (5 lat wstecz) z nowego systemu. Zamawiający dostarczy pliki wymiany danych z NFZ 
z całego 5 letniego okresu rozliczeniowego (SWAD, P_SWI, DEKL, P_DEKL, REF)  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga migracji danych w zakresie:  
• dane osobowe pacjentów   
• dane pobytów i świadczeń ,  
• dane dotyczące skierowań,  
• dane dotyczące kolejek oczekujących i terminarzy,  
• dane dotyczące weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń pozyskiwanych z systemu eWUŚ,  
• dane personelu medycznego ,  
• dane instytucji zewnętrznych zlecających realizację świadczeń,  
• dane dotyczące Historii Zdrowia i Choroby Pacjenta  
• dane o wykonanych elementach leczenia  
• dane o zleceniach  
• dane o rozpoznaniach 
 
Pytania do części: Wymagania Administracji-UŻYTKOWNICY. 
Pytanie:  
8. Wymaganie nr 7: 
„Zarządzanie jednostkami - konfiguracja jednostki organizacyjnej w placówce wraz z konfiguracją 
indywidualną z domyślnymi dietami, procedurami oraz z możliwością przypisania stref.” 
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie o jakich strefach mowa w wymaganiu lub usunięcie fragmentu 
wymagania. 
Odpowiedź:  
Chodzi o możliwość stworzenie w ramach oddziału stref do której przypisane są konkretne łóżka np. strefa 
żeńska/strefa męska  
 
Pytanie:  
9. Wymaganie nr 8 : „ Hierarchia jednostek”. 
Czy w wymaganiu chodzi o możliwość definiowania odcinków dla Oddziału? 
Odpowiedź:  
Pod pojęciem hierarchii jednostek Zamawiający rozumie odwzorowanie w systemie struktury 
Zamawiającego w odpowiedniej hierarchii – podmiot – zespół poradni/oddziałów/pracowni – poradnie 
zgodnie z strukturą organizacyjną jednostki  itd. 
 
Pytania do części: Wymagania dotyczące administracji- System 
Pytanie:  
10. Wymaganie nr 22: „ Zestawienie zleceń - podziałem na status wykonania, jednostkę realizującą, typ 
zlecenia i osobę zlecającą” 
Czy przez typ zlecenia Zamawiający rozumie zlecenie CITO ? 
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Odpowiedź: 
Przez typ zlecenia Zamawiający rozumie zlecenie konkretny rodzaj zlecenia np. 
laboratoryjne/radiologiczne/rehabilitacyjne/wykonanie określonej procedury itp. 
 
Pytania do części: Wymagania dotyczące administracji- Inne 
Pytanie:  
11. Wymaganie nr 33: „System umożliwia tworzenie ról z gotowych składowych ról, oraz zarządzanie 
rolami w systemie”. Czy w wymaganiu mowa o grupach uprawnień ? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie:  
12. Wymagania nr 38: „System ma możliwość wykorzystania takich słowników jak ICD10, ICD9, 
Słownik Kodów Terytorialnych, słownik płatników i instytucji zewnętrznych itp. jak i 
wewnątrzzakładowych” 
Prosimy o usunięcie z wymagania zapisu "itp.." ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie zapisu „itp.” z treści pkt. 38 nadając mu tym samym 
następujące brzmienie:  
„System ma możliwość wykorzystania takich słowników jak ICD10, ICD9, Słownik Kodów Terytorialnych, 
słownik płatników i instytucji zewnętrznych, jak i wewnątrzzakładowych” 
 
Pytania do części: Rozliczanie innych usług. 
Pytanie:  
13. Wymaganie nr 1 – „W systemie istnieje możliwość konfiguracji numeracji rachunków”. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza rozwiązanie w którym konfiguracja numeracji 
rachunków odbywa się w systemie finansowo księgowym. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza taką realizację, ale wymaga aby oferowany system HIS też posiadał taką 
możliwość. 
 
Pytanie:  
14. Wymaganie nr 2 „W systemie istnieje możliwość konfiguracji stanowisk kasowych”.                               
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza rozwiązanie w którym konfiguracja stanowisk 
kasowych odbywa się w systemie finansowo księgowym. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza taką realizację, ale wymaga aby oferowany system HIS też posiadał taką 
możliwość. 
 
Pytania do części Ruch Chorych- Izba Przyjęć. 
Pytanie:  
15. Wymaganie nr 7” System uniemożliwia dokonanie ponownego przyjęcie pacjenta przebywającego już 
w szpitalu”. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym system podpowiada komunikatem, że 
dany pacjent jest już pacjentem oddziału? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie o ile będzie ono pomimo wyświetlenia komunikatu 
blokowało możliwość rejestracji. 
 
Pytanie:  
16. Wymaganie nr 12 „Możliwość wprowadzenia informacji o rodzaju leczenia, na które pacjent 
oczekuje”. Czy Zamawiający rozumie wymaganie jako ewidencję w ramach kolejki oczekujących 
z określeniem planowanej usługi 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza. 
Pytanie:  
17. Wymaganie nr 17 „Możliwość sprawdzenia stanu wolnych łóżek na poszczególnych oddziałach”. 
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Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli będzie realizowany raportem prezentującym stan wolnych 
łóżek na poszczególnych oddziałach? 
Odpowiedź:  
Tak o ile raport będzie dostępny z poziomu systemu HIS bez konieczności jego pobierania na dysk 
komputera. 
 
Pytanie:  
18. Wymaganie nr 19” Możliwość wydruku podstawowych dokumentów (np. karta informacyjna izby 
przyjęć, karta odmowy przyjęcia do szpitala, przyjęcie ambulatoryjne itp.) z zakresu danych gromadzonych 
w systemie”.  
Wymaganie nieprecyzyjne, nie ograniczające zakresu dokumentów i nie pozwalające na dokładne 
oszacowanie kosztów realizacji. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system pozwoli na 
wydruk karty wypisowej, pierwszej strony historii choroby i karty odmowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga wydruku dokumentów z zakresu danych gromadzonych w systemie i obowiązujących 
u Zamawiającego. 
 
Pytania do części Ruch Chorych- Oddział. 
Pytanie:  
19. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jako strefę rozumie odcinek lub prosimy o wyjaśnienie 
pojęcia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, jako strefę rozumie odcinek 
 
Pytanie:  
20. Wymaganie nr 3 „System umożliwia zapisanie szablonów filtrów listy pacjentów oddziału”.                              
 Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione gdy system zapewni możliwość zapamiętania ustawień 
filtrów na liście pacjentów? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie:  
21. Zgodnie z ustawą o Prawach Pacjenta art. 25, właściwym do umieszczenia w dokumentacji jest adres 
zamieszkania dlatego prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że adres korespondencyjny może być 
skopiowany z adresu zamieszkania. Adres zameldowania może być inny niż zamieszkania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza taką realizację jako równoważną. 
 
Pytanie:  
22. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie ze w wymaganiu chodzi o możliwość wyszukania zleceń, 
w których konieczne jest pobranie próbki w Punkcie Pobrań 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie:  
23. Wymaganie nr 23 „System umożliwia przeglądanie Historii choroby pacjenta z możliwością 
sortowania co najmniej w zakresie:” . Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za 
spełnione gdy cała Historia Choroby pacjenta dostępna jest w jednym miejscu lub prosimy o wyjaśnienie 
konieczności. 
Odpowiedź:  
Sortowanie historii choroby umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na poszukiwanie w niej niezbędnych 
informacji. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie:  
24. Wymaganie nr 27 „System posiada możliwość przypisania tożsamości do pobytu po zmianie danych 
w trakcie hospitalizacji”. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o możliwość 
modyfikacji danych osobowych Pacjentów przebywających na oddziale. 
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Odpowiedź:  
W wymaganiu chodzi o możliwość przypisania tożsamości do pacjentów przyjętych jako NN w przypadku 
gdy w bazie danych znajduje się już taki pacjent. 
 
Pytanie:  
25. Wymaganie nr 29 „System umożliwia tworzenie szablonów do dokumentacji indywidualnie dla 
zalogowanego użytkownika. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie wymagania razem z podaniem 
przykładu wykorzystania na rzeczywistym przykładzie lub prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający ma na myśli szablony tekstów standardowych wykorzystywanych w dokumentacji. Każdy 
użytkownik powinien mieć możliwość tworzenia prywatnych szablonów tekstów standardowych. 
 
Pytanie:  
26. Wymaganie nr 30 „System umożliwia kopiowanie wpisów z wcześniej dodanych tożsamych 
z wypełnianym dokumentów”. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie wymagania razem z podaniem 
przykładu wykorzystania na rzeczywistym przykładzie lub prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
System powinien zapewniać możliwość skopiowania treści wywiadu z poprzedniego dokumentu Karta 
wizyty do nowo uzupełnianego dokumentu. Taka funkcjonalność skraca czas obsługi pacjenta i jest 
niezbędna w pracy Zamawiającego. 
 
Pytanie:  
27. Wymaganie nr 46 „Planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń zewnętrznych poza 
Szpital (do innych podmiotów)”. Prosimy o wyjaśnienie wymagania oraz uzupełnienie dokumentacji 
o interfejsy i dokumentację niezbędne do integracji lub prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga integracji z żadnym zewnętrznym oprogramowaniem. Celem zamawiającego jest 
możliwość wystawiania skierowań na usługi realizowane przez pacjenta poza placówką Zamawiającego. 
 
Pytanie:  
28. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wprowadzanie podstawowych danych kontrahentów 
może odbywać się w innych modułach systemu, np.. Sprzedaży usług medycznych podczas wprowadzania 
umów, a nie podczas obsługi pacjenta w oddziale. 
Odpowiedź: 
Dane dotyczące kontrahentów są wykorzystywane w momencie planowania i rezerwacji wizyty dla pacjenta 
w związku z czym powinny być dostępne do wykorzystania w systemie HIS. 
 
Pytania do części Rozliczenie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja) 
Pytanie:  
29. Wymaganie nr 4 „Weryfikacja kompletu danych niezbędnego do rozliczenia wizyt/pobytów 
pacjentów w momencie kończenia pobytu pacjenta w jednostce. Z możliwością automatycznego 
uzupełnienia dokumentacji na podstawie wcześniejszych dokumentów z pobytu pacjenta, weryfikacją 
braków w pobycie. System powinien zapewniać możliwość wydruku informacji z zaleceń lekarskich, 
pielęgniarskich i rehabilitacyjnych na karcie informacyjnej - wzór dokumentu zostanie przekazany na etapie 
analizy przedwdrożeniowej.” 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez "automatycznego uzupełnienia dokumentacji na 
podstawie wcześniejszych dokumentów z pobytu pacjenta"  rozumie uzupełnianie rozliczeń zgodnie z nazwą 
modułu "Rozliczenie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja)" lub prosimy o usunięcie 
fragmentu, jeżeli nie dotyczy on rozliczeń z NFZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż automatyczne uzupełnienie dokumentacji na podstawie 
wcześniejszych dokumentów z pobytu pacjenta dla oddziałów bedących w strukturze Zamawiającego. Zapisy 
nie dotyczą modułu „Rozliczenie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja)" tylko do „Ruch 
Chorych (Izba Przyjęć, Oddział)” 
 
Pytanie:  
30. Czy przez stwierdzenie „sugerowania zmian w kodowaniu” możemy rozumieć, że chodzi o zmiany 
w procedurach? 
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Odpowiedź:  
Dostęp do funkcjonalności optymalizatora i grupera w zakresie sugerowania zmian w kodowaniu dotyczą 
kodowania ICD10 i ICD9. 
 
Pytanie:  
31. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pod użytym przez Zamawiającego wyrażeniem 
„sugeruje zmiany w kodowaniu” , możemy rozumieć że Gruper ma sugerować zmiany w kodowaniu. 
Odpowiedź:  
Tak, Gruper ma sugerować jakie zmiany w kodowaniu przyniosą lepszy efekt.  
 
Pytania do części Zlecenia. 
Pytanie:  
32. Wymaganie nr 2 „Moduł posiada funkcjonalność zlecania leków z jednoczesnym dostępem do całej 
dokumentacji pacjenta w jednym oknie”.  
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system umożliwi zlecanie leków z jednoczesnym 
dostępem do całej dokumentacji pacjenta ? 
Odpowiedź:   
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie:  
33. Wymaganie nr 11 „Moduł posiada możliwość tworzenia słownika Uwag dołączanych do zlecenia.” 
Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie definiowanych tekstów standardowych ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie predefiniowanych tekstów np. w formie słownika. 
 
Pytanie:  
34. Wymaganie nr 33 „System umożliwia szybkie wprowadzanie godzin podań przez dedykowane 
przyciski 2x, 3x, 4x dziennie wraz z możliwością indywidualnej konfiguracji godzin dla danego oddziału.”   
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system umożliwi szybkie wprowadzanie godzin podań 
przez dedykowane przyciski? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie:  
35. Wymaganie nr 40 „Moduł posiada funkcjonalność oznaczania w oknie realizacji wykrzyknikiem 
leków zleconych  do podania w trybie pilnym.” Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli 
system umożliwi wyróżnienie leków zleconych do podania w trybie pilnym. 
Odpowiedź:  
Zamawiający uzna jeśli będzie to jasne wyróżnienie kolorystyczne lub odpowiednim symbolem. 
 
Pytanie:  
36. Wymaganie nr 41 „ Moduł posiada funkcjonalność zgłoszenia nierozliczonych podań leków.”                  
Prosimy o doprecyzowanie wymagania o jakie nierozliczone podania leków chodzi ?  
Czy mowa o możliwości zamykania niezakończonych podań leków podczas wypisu pacjenta ze szpitala? 
Odpowiedź:  
Zamawiający ma na myśli późniejsze rozliczenie z apteką podań leków, dla których nie została wybrana 
konkretne rozliczone w momencie oznaczenia podania. 
 
Pytania do części Apteka Szpitalna. 
Pytanie:  
37. Prosimy o usuniecie zapisu "itp.." w wymaganiu nr 14 : „kontroli przekroczenia ilości z umowy, 
kontroli zgodności cen z umową, kierunku wyliczeń cen na dokumentach przychodowych, płatnika dla 
importowanych faktur, formy płatności, kontroli formy i okresu płatności, płatnika dla importu docelowego, 
domyślnego rodzaju kosztu dla materiału i dla leku, ustawień dopasowania partii dla wydań, miejsc dostawy 
dla magazynów, sposobu rozpoznawania zamienników przez system, sposobu sprawdzania przez system 
dostępności partii na magazynie itp.”  
Odpowiedź:  
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Zamawiający wyraża zgodę. 
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie zapisu „itp.” z treści pkt. 14, nadając mu tym samym 
następujące brzmienie:  
„kontroli przekroczenia ilości z umowy, kontroli zgodności cen z umową, kierunku wyliczeń cen na 
dokumentach przychodowych, płatnika dla importowanych faktur, formy płatności, kontroli formy i okresu 
płatności, płatnika dla importu docelowego, domyślnego rodzaju kosztu dla materiału i dla leku, ustawień 
dopasowania partii dla wydań, miejsc dostawy dla magazynów, sposobu rozpoznawania zamienników przez 
system, sposobu sprawdzania przez system dostępności partii na magazynie”. 
 
Pytanie:  
38. Prosimy o usuniecie zapisu "na dodatkowej zakładce" gdyż wskazuje on na konkretne rozwiązanie 
w wymaganiu nr 72 „Możliwość dopisania do wydania z zapotrzebowania pozycji dodatkowych nie 
znajdujących się na zapotrzebowaniu w osobnej zakładce” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie zapisu „itp.” z treści pkt. 72 nadając mu tym samym 
następujące brzmienie:  
„Możliwość dopisania do wydania z zapotrzebowania pozycji dodatkowych nie znajdujących się na 
zapotrzebowaniu”. 
 
Pytanie:  
39. Prosimy o wyjaśnienie zapisu "innych parametrów" lub jego usuniecie ? w wymaganiu nr 73:                  
„ Możliwość ustawienia domyślnego sortowania dostępnych partii na wydaniu ( wg fifo, dat ważności, cen, 
innych parametrów). 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie zapisu „innych parametrów”. Wymaganie przyjmuje 
treść: „Możliwość ustawienia domyślnego sortowania dostępnych partii na wydaniu ( wg fifo, dat ważności, 
cen).” 
 
Pytania do części Przychodnia-Recepcja. 
Pytanie: 
40. Prosimy Zamawiającego o usunięcie w wymaganiu nr 3 dotyczącym Przychodni-Recepcji zapisu dot. 
autouzupełniania nazw miejscowości i nazw ulic po wpisaniu kodu pocztowego. Za pomocą kodu 
pocztowego nie jest możliwe jednoznaczne określenie nazwy miejscowości oraz ulicy.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga, aby system zapewniał możliwość zawężania listy nazw miejscowości oraz ulic do 
tych spełniających kryterium kodu pocztowego, a nie wyłącznie jednoznaczne określenie tych parametrów. 
 
Pytanie: 
41. Czy Zamawiający uzna za spełnione jeśli będzie możliwość sprawdzenia zaplanowanego terminu dla 
anulowanych wizyt i ponownego zaplanownia jeśli dany slot czasowy jest nadal wolny? Pytanie dotyczy 
wymagania nr 12 „opcjonalne pokazanie odwołanych wizyt z możliwością przywrócenia wizyty nie 
kolejkowej”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione tylko w przypadku wizyty nie kolejkowej (tj. takiej dla jakiej nie 
był realizowany wpis do harmonogramu). 
 
Pytania do części Przychodnia-Gabinet Lekarski. 
Pytanie: 
42. Czy Zamawiający w wymaganiu nr 1 „System zapewnia możliwość obsługi funkcjonalności gabinetu 
z poziomu widoku Pulpitu użytkownika – umożliwiającego realizację wizyt zarejestrowanych do różnych 
poradni bez konieczności zmiany kontekstu jednostki organizacyjnej z zachowaniem specyfiki dokumentów 
przypisanych do specjalizacji” uzna wymaganie za spełnione poprzez możliwość prezentacji wszystkich 
wizyt danego lekarza w różnych jednostkach oraz możliwość pracy w trybie "PANIC" umożliwiającym 
przejście na listę pacjentów innej jednostki bez konieczności zakończenia aktualnej pracy oraz bez 
konieczności przelogowania? 
Odpowiedź:  
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Zamawiający wymaga prezentacji wszystkich wizyt danego pacjenta w różnych jednostkach na jednym 
ekranie. Jeśli Wykonawca dostarczy dodatkową funkcjonalność o której mowa w pytaniu Zamawiający nie 
zgłosi sprzeciwu. 
 
Pytanie: 
43. Zamawiający użył w wymaganiu nr 3 sformułowania „Dokumenty związane z zakażeniem”. Prosimy 
o wskazanie jakie dokumenty i jakiego formatu ma na myśli Zamawiający. 
Odpowiedź:  
Zamawiający ma na myśli dokumenty: Karta Zakażenia Szpitalnego, ZLK, Karta drobnoustroju alarmowego,  
Ocena ryzyka nabycia zakażenia w czasie pobytu w szpitalu, Ocena ryzyka nabycia zakażenia przy przyjęciu 
do szpitala,. 
 
Pytanie: 
44. Czy Zamawiający uzna wymaganie nr 6 „Podgląd ostatnich wizyt – z możliwością skopiowania 
wprowadzonych informacji do nowych dokumentów” za spełnione jeśli w ramach opisu do bieżącej wizyty 
będzie możliwość kopiowania treści opisu wizyty poprzedniej? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie:  
45. Dla wymagania nr 8 „ Podgląd wyników badań, w przypadku wyników badań laboratoryjnych 
przeglądanie w formie tabelarycznej z oznaczeniem wartości odstających oraz w formie wykresu 
z możliwością wyboru parametrów znajdujących się na wykresie” prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, 
że "oznaczenie wartości odstających" rozumiane jest jako kolorystyczne rozróżnienie wartości poza normą.” 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że "możliwość wyboru parametrów znajdujących się na wykresie" 
rozumiane jest jako możliwość wyboru badań przedstawianych na wykresie. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie:  
46. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie na podstawie jakich danych powinny być automatycznie 
uzupełnione poszczególne pola – dotyczy wymagania nr 11 „ Rozliczenia 
- autouzupełnianie lekarza i terminu wizyty 
- możliwość oznaczenia braku rozliczania 
- tryby dalszego leczenia 
- autouzupełnianie skierowania 
- auto podpowiedź rozpoznań z wizyty 
- auto dopasowanie procedur 
- możliwość dodania komentarza do świadczenia 
- gruper JGP 
- wydruk pokwitowania” 
Odpowiedź:  
Dane te powinny pochodzić z dokumentów w których wcześniej zostały uzupełnione. 
 
Pytania do części Rehabilitacja. 
Pytanie:  
47. Czy Zamawiający pod pojęciem 'poradni rehabilitacyjnej' rozumie 'rehabilitację stacjonarną'? 
Odpowiedź: 
Zamawiający ma na myśli Poradnię rehabilitacyjną, która funkcjonuje w strukturze Zamawiającego i nie jest 
to rehabilitacja stacjonarna. 
 
Pytanie:  
48. Czy Zamawiający pod pojęciem 'rehabilitacji oddziału' rozumie 'rehabilitację stacjonarną'? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
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49. Czy Zamawiający pod pojęciem 'pododdział rehabilitacji neurologicznej' rozumie 'rehabilitację 
stacjonarną'? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytania do części Blok Operacyjny. 
Pytanie:  
50. Czy Zamawiający dopuści wyszukiwanie po numerze PESEL znajdującym się na opasce? Jeśli nie to 
prosimy o wyjaśnienie o jakim kodzie mowa w wymaganiu? Pytanie dotyczy wymagania nr 1 „Wyszukanie 
pacjenta po kodzie znajdującym się na opasce”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający  wymaga wyszukiwania po kodzie kreskowym umieszczonym na opasce lub po numerze 
PESEL. 
 
Pytanie:  
51. Czy dla wymagania „Możliwość dodania nieoczekiwanych zdarzeń, np. awaria sprzętu całodniowa 
w zakresie godzinowym„  Zamawiający dopuści możliwość ustawienia sali jako nieaktywna na czas awarii ? 
Odpowiedź:  
Tak o ile na terminarzu będzie widniała informacja o przyczynie niedostępności Sali. 
 
Pytanie:  
52. Prosimy o wyjaśnienie czy w wymaganiu nr 3 „Widok wielu sal jednocześnie” chodzi o grafik 
operacji na wielu salach jednocześnie? 
Odpowiedź: 
Tak, chodzi o widok grafików dla wielu sal jednocześnie na jednym ekranie. 
 
Pytanie:  
53. Czy Zamawiający dopuści by system umożliwiał zablokowanie planu operacji dla całego dnia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga możliwości blokowania zarówno wybranych zakresów czasowych jak i całego dnia 
dla wybranej Sali operacyjnej. 
 
Pytanie:  
54. Czy Zamawiający przez ‘niezależną autoryzację’ rozumie możliwość złożenia podpisu 
elektronicznego pod każdym z dokumentów z osobna? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości niezależnego uzupełniania dokumentacji 
z przeprowadzonego zabiegu przez różne grupy personelu w jednym czasie tj. równoległe uzupełnianie 
dokumentacji przez operatora, anestezjologa i pielęgniarkę z różnych stanowisk komputerowych. 
 
Pytanie:  
55. Czy wystarczającym będzie dostęp do widoku tygodniowego planu operacji? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga skróconego widoku miesięcznego, co najmniej z przypisaną liczbą zabiegów do 
poszczególnych dni.  
 
Pytanie:  
56. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli system będzie posiadał możliwość planowania 
dla wprowadzonego w systemie zlecenia ? Dotyczy wymagania: Możliwość zaplanowania pacjenta 
nieprzebywającego na oddziale z późniejsza opcją przypisania pobytu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający w przedmiotowym wymaganiu, wymaga, aby system zapewniał możliwość zaplanowania 
zabiegu dla pacjenta który nie przebywa jeszcze na oddziale – zlecenie może pochodzić np. z gabinetu 
anestezjologicznego lub być skierowaniem z innego ośrodka. 
 
Pytanie:  
57. Czy zamawiający dopuści możliwość wyboru rozpoznania ICD10 z słownika pozycji preferowanych?  



 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zapewnienia i dostępności w systemie całego słownika ICD10, dopuszczając 
możliwość tworzenia pozycji ulubionych/preferowanych przez użytkowników. 
 
Pytanie:  
58. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system umożliwi zaznaczenie, że podczas 
operacji planowane jest użycie aparatu RTG oraz umożliwi wystawienie zlecenia badania 
histopatologicznego lub diagnostycznego z poziomu bloku operacyjnego? Dotyczy wymagania: - możliwość 
ustawienia parametrów (np. aparat RTG, Badanie his-pat, itp.) 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza wraz z możliwością dopisywania innych procedur. 
 
Pytanie:  
59. Czy Zamawiający dopuści możliwość wypełnienia Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej zgodna 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, bez domyślnego jej uzupełniania jednym polem opcji ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zapewnienia w ramach wdrożenia dokumentacji zgodniej z rozporządzeniami 
Ministra Zdrowia. Samo wymaganie odnosi się do kwestii usprawnienia procesu jej wypełniania np. poprzez 
zapewnienie możliwości wypełnienia jej domyślnymi wartościami. 
 
Pytanie:  
60. Czy historia choroby i wyniki mają się pokazywać jednocześnie na jednym monitorze? 
Odpowiedź:  
Jeżeli są prezentowane w formie dokumentacji wtedy powinny stanowić kolejne wpisy w historii choroby. 
 
Pytanie:  
61. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w zakresie rozpoznania przedoperacyjnego jeżeli 
system podpowie domyślne rozpoznanie przedoperacyjne na podstawie oddziałowego rozpoznania 
wstępnego? Pytanie dotyczy wymagania: - rozpoznania (przedoperacyjne - możliwe do automatycznego 
skopiowania z poprzedniej dokumentacji i pooperacyjne - rozpoznanie operacyjne jest możliwe do wybrania 
na oddziale jako rozpoznanie główne/końcowe). 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga aby system w zakresie rozpoznania przedoperacyjnego podpowie domyślne 
rozpoznanie przedoperacyjne a Zamawiający je ostatecznie akceptował  
 
Pytanie:  
62. Czy Zamawiający uzna wymaganie „możliwość podpięcia dokumentów dostępnych na oddziale, za 
spełnione jeśli z poziomu bloku operacyjnego będzie wgląd do dokumentów dostępnych na oddziale ? 
Odpowiedź:  
System powinien zapewniać możliwość wglądu w historię choroby pacjenta (w tym w dokumentację 
uzupełnioną w ramach pobytu na oddziale). 
 
Pytanie:  
63. Czy Zamawiający uzna wymaganie „Możliwość przekazania pacjenta na salę pooperacyjną (salę 
wybudzeń) bądź skierowanie pacjenta bezpośrednio na oddział potwierdzone odpowiednią dokumentacją” za 
spełnione, jeżeli system umożliwi przekazanie pacjenta na oddział, z którego został przekazany na blok 
operacyjny oraz umożliwi wygenerowanie wydruku protokołu przekazania pacjenta na oddział? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości przekazywania 
pacjenta na inne oddziały, salę wybudzeń, OIOM. 
 
Pytania dotyczące Repozytorium EDM. 
Pytanie:  
64. Wymaganie 5a: „System musi umożliwiać dodawanie notatek (komentarzy) powiązanych 
z utworzonym w HIS dokumentem medycznym”. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest 
obsługa notatek (komentarzy) do dokumentów wprowadzanych z poziomu systemu źródłowego HIS. 
Odpowiedź:  
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Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości tworzenia komentarzy w kontekście dokumentu 
przechowywanego w repozytorium EDM – nie są to notatki tworzone w systemie HIS. 
 
Pytanie:  
65. Wymaganie 7: „System zezwala na dostęp do dokumentacji medycznej zgodnie z informacjami 
dotyczącymi dostępności zawartymi w danym dokumencie medycznym - na podstawie nadanych uprawnień 
system zapewnia dostęp do odczytu lub do zapisu odpowiednich formatek”.  
Czy kontrola dostępu oparta na uprawnieniach i grupach uprawnień (reprezentujących poziomy dostępu) 
uznana zostanie za spełnienie wymagania? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie:  
Wymaganie 12: „System agreguje wszystkie wersje dokumentów medycznych wraz z możliwością śledzenia 
zmian”. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez możliwość śledzenia zmian rozumie się 
porównanie kolejnych wersji dokumentu oraz wprowadzonego powodu zmiany. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie:  
66. Wymaganie 14: „System obsługuje poziomy dostępności do wprowadzanej dokumentacji 
medycznej”. 
Czy kontrola dostępu oparta na uprawnieniach i grupach uprawnień (reprezentujących poziomy dostępu) 
uznana zostanie za spełnienie wymagania? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie:  
67. Wymaganie 19 „System przechowuje dokumenty zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody 
na dostęp do dokumentacji medycznej”.  Czy rejestracja zgód pacjenta jako dokumentów przechowywanych 
w repozytorium EDM będzie uznana za spełnienie wymagania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga możliwości przechowywania dokumentów zgód w systemie HIS. 
 
Pytania do załącznika nr 7- Próbka systemu. 
Pytanie:  
68. Wymaganie nr 18 „ Tworzenie Rekordu pacjenta będącego wyciągiem z dokumentów medycznych, 
zawierających najważniejsze dane o pacjencie (m.in. rozpoznania, lista hospitalizacji, przepisane leki)” Czy 
w związku z tym, że personel medyczny realizuje dostęp do EDM za pośrednictwem systemu dziedzinowego 
np. HIS dopuszczalne jest aby rekord pacjenta, o którym mowa dostępny był za pośrednictwem systemu 
dziedzinowego? 
Odpowiedź:  
Celem tej funkcjonalności jest zapewnienie możliwości dostępu i agregowania podstawowych danych  
dotyczących pacjentów w EDM i zawartych w poszczególnych dokumentach – dane powinny dotyczyć np. 
rozpoznań, hospitalizacji i powinny pochodzić z konkretnych dokumentów, które są składowane 
w repozytorium EDM i do których użytkownik powinien mieć dostęp po wybraniu interesującej go 
informacji. Zamawiający wymaga prezentacji z poziomu repozytorium. 
 
Pytanie:  
69. Wymaganie nr 19 „Z rekordu pacjenta możliwa jest nawigacja do dokument z którego pochodzi 
informacja”. Czy w związku z tym, że personel medyczny realizuje dostęp do EDM za pośrednictwem 
systemu dziedzinowego np. HIS i nie pracuje bezpośrednio z modułem EDM dopuszczalne jest aby 
nawigacja do dokumentu, z którego pochodzą informacje zawarte w rekordzie pacjenta możliwa była za 
pośrednictwem systemu dziedzinowego? 
Odpowiedź:  
Celem tej funkcjonalności jest zapewnienie możliwości dostępu i agregowania podstawowych danych  
dotyczących pacjentów w EDM i zawartych w poszczególnych dokumentach – dane powinny dotyczyć np. 
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rozpoznań, hospitalizacji i powinny pochodzić z konkretnych dokumentów, które są składowane 
w repozytorium EDM i do których użytkownik powinien mieć dostęp po wybraniu interesującej go 
informacji. Zamawiający wymaga prezentacji z poziomu repozytorium. 
 
Pytanie:  
70. Wymaganie nr 20 „System obsługuje poziomy dostępności do wprowadzanej dokumentacji 
medycznej”    Czy poziomy dostępu, o których mowa mogą być realizowane za pomocą uprawnień do 
poszczególnych operacji na dokumentach oraz mechanizmów wewnętrznych systemu dziedzinowego klasy 
HIS pozwalających na wskazywanie pacjentów oraz JOS-ów o podniesionym poziomie poufności danych? 
Odpowiedź:  
W tym wymaganiu Zamawiający odnosi się do repozytorium EDM. Pod pojęciem poziomów dostępności do 
wprowadzanej dokumentacji medycznej Zamawiający rozumie poziomy dostępności do dokumentacji 
przechowywanej w repozytorium w jednym z trybów: stan wyższej konieczności, kontynuacja leczenia, 
nadanie uprawnień (np. dodanie zgody na dostęp) 
 
Pytania dotyczące Zakażeń Szpitalnych. 
Pytanie:  
71. Wymaganie nr 6 „Monitorowanie przebiegu zakażenia przez cały okres jego utrzymywania się”.                    
Zapis w wymaganiu jest bardzo ogólny, który pozwala na różną interpretację, dlatego sugerujemy rezygnację 
z wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapis w aktualnym brzmieniu. Zamawiający wymaga możliwości monitorowania 
przebiegu zakażenia poprzez ewidencję dokumentacji z nim związanej. 
 
Pytanie:  
72. Wymaganie nr 10 „Zestawienia sprawozdawcze oraz analityczne, np.: rejestr zakażeń, ce zakażeń, 
mapa mikrobiologiczna, rejestr dokumentów ZLK, zestawienia rodzajów i miejsc wystąpienia zakażenia 
z podziałem na jednostkę i czas”. Prosimy Zamawiającego o ponowne przesłanie treści wymagania. Zapis 
"ce zakażeń" jest niezrozumiały. 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system zapewnia możliwość wglądu w zestawienia 
sprawozdawcze oraz analityczne, np.: rejestr zakażeń, statystyka zakażeń, mapa mikrobiologiczna (rejestr), 
rejestr dokumentów ZLK? 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie zapisu „ce zakażeń” z treści pkt. 10 nadając mu tym 
samym następujące brzmienie:  
„Zestawienia sprawozdawcze oraz analityczne, np.: rejestr zakażeń, mapa mikrobiologiczna, rejestr 
dokumentów ZLK, zestawienia rodzajów i miejsc wystąpienia zakażenia z podziałem na jednostkę i czas”. 
 
Pytanie:  
73. Wymaganie nr 12 „Podgląd danych 
- wszystkich pacjentów 
- pacjentów na wybranym oddziale 
- pacjentów z karta zakażeń 
- pacjentów z drobnoustrojem alarmowym 
- pacjentów z dokumentami powiązanymi z zakażeniem” 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system zapewnia możliwość podglądu danych: 
- wszystkich pacjentów 
- pacjentów na wybranym oddziale 
- pacjentów z kartą zakażeń 
- pacjentów z drobnoustrojem alarmowym? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga możliwości podglądu pacjentów zgodnie z treścią wymagania. 
 
Pytanie:  
74. Wymaganie nr 13 „Automatyczna podpowiedź z systemu o możliwym podejrzeniu zakażenia 
w następujących przypadkach: 
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- temperatura pacjenta wyższa niż 38 C 
- ocena stolca: biegunka, płynny i z krwią 
- obserwacja wkłucia obwodowego: ropna wydzielina, zaczerwienienie miejsca wkłucia kaniuli 
- obserwacja miejsca operowanego: zaczerwienienie, wysięk ropny 
- obserwacja wkłucia centralnego: zaczerwienienie, obrzęk, ból 
- możliwość automatycznego utworzenia karty podejrzenia zakażenia podczas tworzenia karty drobnoustroju 
alarmowego” 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system weryfikuje możliwość założenia karty 
zakażenia dla określonych warunków poniżej:  
 - w ramach pobytu podano więcej niż [n] antybiotyków 
 - w ramach pobytu podawany antybiotyk przez [n] dni 
 - w ramach pobytu podano antybiotyk po [n] dniach od przyjęcia  
 - pacjent w ramach pobytu miał wykryty patogen  
- pacjent w ramach pobytu miał wykryty patogen po [h godzin] od przyjęcia do szpitala  
Rozpoznanie powiązane jest z chorobą zakaźną w module Zakażeń  
- jeżeli założono kartę drobnoustroju  
-podczas podania antybiotyku wprowadzono określony rodzaj antybiotykoterapii( np. C - celowana)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
Punkt 13 przyjmuje brzmienie: 
„Automatyczna podpowiedź z systemu o możliwym podejrzeniu zakażenia w następujących przypadkach: 
- temperatura pacjenta wyższa niż 38 C 
- ocena stolca: biegunka, płynny i z krwią 
- obserwacja wkłucia obwodowego: ropna wydzielina, zaczerwienienie miejsca wkłucia kaniuli 
- obserwacja miejsca operowanego: zaczerwienienie, wysięk ropny 
- obserwacja wkłucia centralnego: zaczerwienienie, obrzęk, ból 
- możliwość automatycznego utworzenia karty podejrzenia zakażenia podczas tworzenia karty drobnoustroju 
alarmowego 
- zlecenie antybiotykoterapii 
- zlecenie badania mikrobiologicznego u pacjenta 
- obecność cewnika moczowego u pacjenta” 
 
Pytanie:  
75. Wymaganie nr 16 „Ogniska epidemiczne 
- raport wstępny 
- raport końcowy 
- przypisane karty zakażenia do ogniska 
- automatyczne wyliczanie liczb ognisk na podstawie zakażeń 
- wydruk raportu wstępnego i okresowego” 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system zapewni możliwość obsługi ognisk 
epidemicznych 
 - raport wstępny 
 - raport końcowy 
 - przypisane karty zakażenia do ogniska 
 - wydruk raportu wstępnego i okresowego? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie:  
76. Czy Zamawiający rozumie wymaganie nr 17 „Drobnoustroje alarmowe 
- rejestracja 
- czynniki prewencyjne” 
jako zapewnienie przez system możliwości obsługi drobnoustrojów alarmowych? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że chodzi o zapewnienie możliwości obsługi rejestracji informacji dot. 
drobnoustrojów alarmowych. 
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Pytanie:  
77. Czy Zamawiający uzna wymaganie nr 19 „W systemie istnieje możliwość zbiorczej modyfikacji kart 
zakażeń i kart drobnoustroju alarmowego” za spełnione jeśli system zapewnia możliwość modyfikacji kart 
zakażeń i kart drobnoustroju alarmowego? 
Odpowiedź:  
Zamawiający ma na celu zapewnienie możliwości zbiorczej zmiany statusów (dla kilku) kart zakażeń 
i drobnoustroju alarmowego. 
 
Pytanie:  
78. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy intencją wymagania nr 20 dot. Zakażeń szpitalnych jest 
aby system zapewniał możliwość wygenerowania raportów minimum: 
 - Wykaz liczby zakażeń drobnoustrojami- mapki mikrobiologiczne  
 - Raport o strukturze zakażeń wg postaci klinicznych  
 - Raport ognisk epidemicznych 
 - Rejestr dokumentów ZLK  
 - Rejestr kart patogenów alarmowych 
 - Rejestr kart zakażeń 
 -Wykaz liczby zakażeń drobnoustrojami w poszczególnych jednostkach 
 - Zestawienie kart zakażeń? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytania dotyczące wymagań dla Gabinetu Zabiegowego. 
Pytanie:  
79. Prosimy o wskazanie jakie dokumenty i jakiego formatu ma na myśli Zamawiający dla wymagania  
„Dedykowane dokumenty pod każdą jednostkę” 
Odpowiedź:  
Chodzi o zapewnienie w kontekście gabinetu zabiegowego dokumentów, które odzwierciedlają realia pracy 
w tej placówce. 
 
Pytanie:  
80. Prosimy o wskazanie jakie dokumenty i jakiego formatu ma na myśli Zamawiający dla wymagania 
„Dokumenty standardowe związane z realizacją zabiegów. 
Odpowiedź: 
Wzory dokumentów zostaną przekazane na etapie analizy przedwdrożeniowej. 
 
Pytania dotyczące wymagań dla integracji z zewnętrznym systemem RIS oraz LIS. 
Pytanie:  
81. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie specyfikacji interfejsu aktualnie działającego 
u Zamawiającego Radiologicznego Systemu Informatycznego / PACS - firmy Pergamon-Med albo 
przynajmniej o udzielenie informacji o możliwych technologiach integracji z wymienionym systemem (np 
komunikaty HL7), gdyż w obecnej sytuacji Wykonawca nie ma żadnej możliwości wykonania rzetelnej 
wyceny oferty zarówno w zakresie modyfikacji oferowanego oprogramowania, jak i w zakresie wynikającym 
z konieczności dostosowania warstwy integracji oprogramowania systemu PACS posiadanego przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w posiadaniu specyfikacji interfejsu aktualnie działającego oprogramowaniu ani oferty 
od dostawcy systemu  PACS na integrację. To Wykonawca powinien zawrzeć w swojej oferty wszelkie 
koszty wynikające z konieczności integracji oprogramowania. Zamawiający wymaga podstawowego zakresu 
integracji zgodnego z powszechnie przyjętymi standardami wymiany danych. 
 
82. Dotyczy integracji z systemem RIS: 

Pytanie: 
a. Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie integracji z RIS/PACS dotyczy wyłącznie systemu Pergamon-
Med. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o system firmy PergamonMED Sp. z o.o. z siedzibą ul. Poznańska 
62/68, 60-853 Poznań. 
Odpowiedź:  
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Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
b. Czy Zamawiający dopuszcza wymianę systemu RIS/PACS na rozwiązania równoważne ? Jeśli tak, to 
prosimy o dopuszczenie wymagań funkcjonalnych załączonych w dodatkowym pliku. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza wymiany systemu RIS/PACS na rozwiązania równoważne, nie stanowią one 
bowiem zakresu projektu. 
 
Pytanie: 
c. Prosimy o potwierdzenie ze integracja z posiadanymi urządzeniami a tym samym obsługa 
modalityWorklist jest po stronie systemu PACS firmy PergamonMED 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
d. Prosimy o udostępnienie opisu interfejsu integracyjnego HL7 oraz o potwierdzenie że ewentualne koszty 
po stronie firmy PergamonMED pokrywa Zamawiający. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie jest w posiadaniu specyfikacji interfejsu aktualnie działającego oprogramowaniu ani oferty 
od dostawcy systemu  PACS na integrację. To Wykonawca powinien zawrzeć w swojej oferty wszelkie 
koszty wynikające z konieczności integracji oprogramowania. Zamawiający wymaga podstawowego zakresu 
integracji zgodnego z powszechnie przyjętymi standardami wymiany danych. 
 
83. Dotyczy integracji z systemem LIS: 
Pytanie: 
a. Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie integracji z LIS dotyczy wyłącznie systemu Diagnostyka. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
b. Prosimy o udostępnienie opisu interfejsu integracyjnego HL7 oraz wymagań funkcjonalnych w zakresie 
integracji pomiędzy systemami LIS – HIS a także o potwierdzenie że ewentualne koszty po stronie firmy 
Diagnostyka pokrywa Zamawiający 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie jest w posiadaniu specyfikacji interfejsu aktualnie działającego oprogramowaniu ani oferty 
od dostawcy systemu  LIS na integrację. To Wykonawca powinien zawrzeć w swojej oferty wszelkie koszty 
wynikające z konieczności integracji oprogramowania. Zamawiający wymaga podstawowego zakresu 
integracji zgodnego z powszechnie przyjętymi standardami wymiany danych 
 
Pytanie: 
84. Punkt 1 - Oprogramowanie HIS 
W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego wymiany posiadanego oprogramowania, prosimy 
o potwierdzenie, że wymagania przedstawione w niniejszym dokumencie OPZ są wszystkimi jakie 
Zamawiający wymaga podczas realizacji umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że są to wszystkie wymagania jakich dostarczenia Zamawiający wymaga 
w ramach niniejszego postępowania. 
 
Pytanie: 
85. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, Użytkownicy, pkt. 1. 
Prosimy o potwierdzenie, że dla zaznaczenia podziału na pracowników i personel kierujący wystarczające 
będzie przyporządkowanie każdemu pracownikowi określonej funkcji i/lub wprowadzenie odpowiedniego 
opisu stanowiska i roli danej osoby. 
Odpowiedź:  
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Zamawiający wymaga jasnego oznaczenia w danych dotyczących rekordu personelu, że jest on personelem 
kierującym. 
 
Pytanie: 
86. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, Użytkownicy, pkt. 7 
Prosimy o dopuszczenie jako równoważne wymaganie : System umożliwia konfigurację jednostek 
organizacyjnych w placówce , przypisanego personelu, zakresu badań, wzorców pozycji historii choroby, 
powiązania z apteczką oddziałową, domyślnych treści powiadomień dla pacjentów dla każdej z komórek. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że dopuści takie wymaganie jako równoważne. 
 
Pytanie: 
87. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, System, pkt. 16 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga zbudowanego komunikatora pozwalającego na wysyłanie 
informacji do definiowalnej grupy odbiorców oraz wybranego pracownika. 
Odpowiedź:  
W przedmiotowym punkcie Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości wysyłania komunikatów 
kierowanych do wszystkich zdefiniowanych użytkowników lub w podziale na grupy, takich które będą 
wyświetlane w oknie aplikacji po zalogowaniu np. informacja o planowanej przerwie w dostępności 
oprogramowania czy o przeprowadzonej aktualizacji. 
 
Pytanie: 
88. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, System, pkt. 19 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dostępu do wygenerowanej elektronicznej dokumentacji 
a nie wydruków. Zgodnie z wytycznymi : 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
89. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, System, pkt. 19 
Prosimy o dokończenie treści wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. Punkt 19 przyjmuje treść: „Historia wydruków - podgląd 
wygenerowanych wydruków przez użytkowników w zadanym okresie czasu dla administratora” 
 
Pytanie: 
90. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, System, pkt. 21 
Czy zamawiający posiada własną bramkę SMS? Jeśli tak to prosimy o przekazanie opisu integracyjnego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie posiada własnej bramki SMS. 
 
Pytanie: 
91. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, System, pkt. 21 
Czy zamawiający wymaga dostarczenia usługi wysyłki powiadomień SMS, a koszt wysłanych SMSów 
Zamawiający będzie pokrywał na podstawie przedstawionych comiesięcznych faktur ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
92. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, Generator raportów, pkt. 28 
Biorąc pod uwagę mnogość istniejących formatów plików wyjściowycg tego rodzaju prosimy o podanie 
minimalnego zestawu formatów, jaki powinien być obsługiwany przez system, żeby Zamawiający uznał 
wymaganie za spełnione. Czy np. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym raporty będą generowane 
do plików: XLS lub CSV i PDF? 
Odpowiedź:  
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Tak, Zamawiający uzna taki zakres za wystarczający. 
 
Pytanie: 
93. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, Inne, pkt. 29 
Czy Zamawiający uzna za równoważną funkcjonalność możliwość zarządzania przez administratora 
aktywnością poszczególnych kont dostępowych użytkowników systemu. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości oznaczania w które dni tygodnia powinna 
zostać zapewniona możliwość logowania dla wybranych użytkowników. 
 
Pytanie: 
94. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, Inne, pkt. 36 
Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie to nie dotyczy słowników, których zawartość jest narzucona przez 
NFZ, MZ, GUS, SANEPID itp. organizacje zewnętrzne. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
95. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, Inne, pkt. 41 
Prosimy o usunięcie wymagania ze specyfikacji. Wymaganie to zakłada dopuszczenie wyłącznie rozwiązań 
opartych o przeglądarkę, uniemożliwia zatem składanie ofert wykonawcom posiadającym rozwiązania oparte 
o model desktopowy, co rażąco narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania oferentów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydatkuje budżet publiczny w związku z czym zobligowany jest do jak najbardziej 
racjonalnego zakupu. Celem Zamawiającego jest zapewnienie swojemu personelowi najbardziej 
innowacyjnego rozwiązania dostępnego na rynku. W związku z czym Zamawiający wymaga aby 
rozwiązanie wykorzystywało architekturę klient-serwer, gdzie klientem jest przeglądarka internetowa. 
 
Pytanie: 
96. Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące administracji, Inne, pkt. 42 
Prosimy o usunięcie wymagania ze specyfikacji. Wymaganie to zakłada dopuszczenie wyłącznie rozwiązań 
opartych o przeglądarkę, uniemożliwia zatem składanie ofert wykonawcom posiadającym rozwiązania oparte 
o model desktopowy, co rażąco narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania oferentów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydatkuje budżet publiczny w związku z czym zobligowany jest do jak najbardziej 
racjonalnego zakupu. Celem Zamawiającego jest zapewnienie swojemu personelowi najbardziej 
innowacyjnego rozwiązania dostępnego na rynku. W związku z czym Zamawiający wymaga aby 
rozwiązanie wykorzystywało architekturę klient-serwer, gdzie klientem jest przeglądarka internetowa. 
 
Pytanie: 
97. Rozliczanie innych usług, Wymagania, pkt. 1 
Zwracamy uwagę, że powyższe funkcjonalności są typowe dla oprogramowania administracyjnego, a nie 
medycznego. W wykazie modułów przewidzianych do wdrożenia, zamieszczonym na stronie 1 dokumentu, 
nie figuruje żaden moduł administracyjny. Jeżeli Zamawiający oczekuje również wdrożenia systemu 
administracyjnego, prosimy o podanie wykazu modułów wraz z wymaganiami dla nich. Jeżeli alternatywnie 
Zamawiający oczekuje zintegrowania się z posiadanym już oprogramowaniem administracyjnym, prosimy 
o podanie, z jakim. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podkreśla, że chodzi o możliwość rozliczania usług realizowanych komercyjnie np. wizyty 
prywatne (opłacane przez pacjentów) i podtrzymuje Zapisy SIWZ jako część systemu HIS. 
 
Pytanie: 
98. Rozliczanie innych usług, Wymagania, pkt. 9 
Prosimy o wyjaśnienie terminu „perspektywa pacjenta”. Czy Zamawiający zakłada, że rachunki będą 
wystawiane w gabinetach, czy też dopuści rozwiązanie, w którym wystawianie rachunków jest realizowane 
w Rejestracji ? 
Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza wystawanie rachunków zarówno z poziomu gabinetu jak i rejestracji. 
 
Pytanie: 
99. Ruch chorych – Izba przyjęć, Wymaganie, pkt. 1 
Prosimy o usunięcie wymagania - jego spełnienie w pełni zgodnie z zamieszczonym opisem wymagałoby 
wprowadzenia do systemu słowników związanych z podziałem administracyjnym wszystkich państw świata. 
Zwracamy również uwagę, że kilka miejscowości może funkcjonować pod jednym kodem pocztowym, po 
wprowadzeniu kodu nie jest więc zawsze możliwe automatyczne uzupełnienie miejscowości w sposób 
jednoznaczny. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zapewnienia słownika kodów TERYT dla Polski, a nie dla całego świata. 
Funkcjonalność ma na celu ułatwić obsługę i skrócić czas potrzebny na realizację rejestracji pacjenta. 
Zamawiający jest świadomy, że pod jeden kod pocztowy może podlegać więcej niż jedna miejscowość 
w takim przypadku należy wyświetlić możliwie wąski zakres miejscowości. 
 
Pytanie: 
100. Ruch chorych – Izba przyjęć, Wymaganie, pkt. 1. 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania ewidencjonującego adres zamieszkania i zameldowania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający zamierza ewidencjonować również adres korespondencyjny. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
101. Ruch chorych – Izba przyjęć, Wymaganie, pkt. 7 
Zwracamy uwagę, że rozpoznanie sytuacji, o której mowa w wymaganiu, może wynikać nie z faktycznej 
próby „równoległego” przyjęcia pacjenta, lecz np. z błędów w danych opisujących dwie różne osoby. Musi 
być więc możliwość takiego pozornie nadmiarowego przyjęcia pacjenta. Prosimy więc o zmianę wymagania 
na: „System ostrzega o próbie przyjęcie pacjenta przebywającego już w szpitalu”.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przychyla się do wniosku. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
102. Ruch chorych – Izba przyjęć, Wymaganie, pkt. 25 
Zamawiający oczekuje, że dokumentacja generowana przez system będzie dostosowana do wzorów 
używanych przez Zamawiającego. W związku z tym aby oszacować nakłady niezbędne do wykonania 
takiego dostosowania (co rzutuje na kształt oferty) prosimy o podanie listy dokumentów Zamawiającego, 
których wzory mają być wprowadzone do systemu oraz opublikowanie ich skanów lub o dopuszczenie 
wzorów dokumentów posiadanych przez Wykonawcę). 
Odpowiedź:  
Zamawiający w większości dostosuje się do wzorów dokumentacji oferowanej przez Wykonawcę (zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia), jednak z opcją naniesienia na nie logotypów 
Zamawiającego. Wzory dokumentacji które będą rozbieżne będą stanowiły element analizy 
przedwdrożeniowej. 
 
Pytanie: 
103. Oddział, Wymaganie, pkt. 2 
Prosimy o potwierdzenie jako równoważne możliwość wyszukiwania po: Nazwisku, nr księgi, PESEL, 
lekarz prowadzący, data przyjęcia, data urodzenia, płatnika, sali. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie: 
104. Oddział, Wymaganie, pkt. 2 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści filtrowanie listy pacjentów po „oddziale” w miejsce 
„strefy”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga filtracji po strefie (czyli odcinku) na którym znajduje się pacjent w kontekście 
oddziału. 
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Pytanie: 
105. Oddział, Wymaganie, pkt. 3 
Prosimy o potwierdzenie jako funkcjonalność równoważną możliwość zarządzania zakresem danych 
(kolumny), które widzi dany użytkownik, jak również ich kolejnością. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga filtracji listy pacjentów. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
106. Oddział, Wymaganie, pkt. 5 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Są to standardowe parametry monitorowane podczas hospitalizacji pacjenta które muszą być dostępne pod 
ręką bez konieczności przeszukiwania dokumentacji pacjenta. 
 
Pytanie: 
107. Oddział, Wymaganie, pkt. 6  
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Czy zamawiający dopuści jako równoważną funkcjonalność która 
pozwala na odnotowanie zakażeń szpitalnych wraz z możliwością wskazania czynników lub wykonanych 
badań laboratoryjnych które mają związek z konkretnym zakażeniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający precyzuje wymagania dotyczące Zakażeń szpitalnych w opisie funkcjonalności modułu 
Zakażenia szpitalne. W przedmiotowym punkcie Zamawiający wymaga aby na liście pacjentów 
prezentowany był stosowny alert o podejrzeniu zakażenia szpitalnego – co powinno zwrócić uwagę 
personelu. 
 
Pytanie: 
108. Oddział, Wymaganie, pkt. 9  
Dotyczy każdego podpunktu z wymaganiem: „autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego”:   
Prosimy o usunięcie wymagania - jego spełnienie w pełni zgodnie z zamieszczonym opisem wymagałoby 
wprowadzenia do systemu słowników związanych z podziałem administracyjnym wszystkich państw świata. 
Zwracamy również uwagę, że kilka miejscowości może funkcjonować pod jednym kodem pocztowym, po 
wprowadzeniu kodu nie jest więc zawsze możliwe automatyczne uzupełnienie miejscowości w sposób 
jednoznaczny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zapewnienia słownika kodów TERYT dla Polski, a nie dla całego świata. 
Funkcjonalność ma na celu ułatwić obsługę i skrócić czas potrzebny na realizację rejestracji pacjenta. 
Zamawiający jest świadomy, że pod jeden kod pocztowy może podlegać więcej niż jedna miejscowość 
w takim przypadku należy wyświetlić możliwie wąski zakres miejscowości. 
 
Pytanie: 
109. Oddział, Wymaganie, pkt. 9 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania dodania danych pacjenta w zakresie adresu korespondencyjnego 
na rzecz adresu zamieszkania i zameldowania? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga również ewidencji adresu korespondencyjnego. Zapisy SIWZ w tym zakresie 
pozostają bez zmian. 
 
Pytanie: 
110. Oddział, Wymaganie, pkt. 12 
Automatyzacja systemu w zakresie dostosowania listy dokumentów do specjalizacji  danego oddziału może 
doprowadzić do błędów. Pierwsza konfiguracja i przypisanie wzorów dokumentów do poszczególnych 
oddziałów jest bardzo istotna z punktu widzenia dalszej pracy na systemie. Prosimy o możliwość 
dostosowania i przypisania dokumentów do poszczególnych jednostek ręcznie. 
Odpowiedź:  
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Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość ręcznego dostosowania i przypisania dokumentów do 
poszczególnych jednostek z zapewnieniem podstawowego zakresu który wynika ze specjalizacji przypisanej 
do konkretnego oddziału. 
 
Pytanie: 
111. Oddział, Wymaganie, pkt. 12 
Dotyczy dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej: 
Zamawiający oczekuje, że dokumentacja generowana przez system będzie dostosowana do wzorów 
używanych przez Zamawiającego. W związku z tym aby oszacować nakłady niezbędne do wykonania 
takiego dostosowania (co rzutuje na kształt oferty) prosimy o podanie listy dokumentów Zamawiającego, 
których wzory mają być wprowadzone do systemu oraz opublikowanie ich skanów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający w większości dostosuje się do wzorów dokumentacji oferowanej przez Wykonawcę, jednak 
z opcją naniesienia na nie logotypów Zamawiającego. Wzory dokumentacji które będą rozbieżne będą 
stanowiły element analizy przedwdrożeniowej. 
 
Pytanie: 
112. Oddział, Wymaganie, pkt. 14 
Prosimy o dopuszczenie jako równoważne możliwość przeglądu archiwalnych wersji dokumentów wraz 
z informacją o powodzie zmiany. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga możliwości wylistowania zmian w dokumentacji, bowiem znacznie skraca to czas 
potrzebny na zapoznanie się z zastosowanymi zmianami w kontekście danego dokumentu. Wymaganie 
pozostaje zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
113. Oddział, Wymaganie, pkt. 15 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w trakcie uzupełniania 
dokumentacji użytkownik może przejść na inną zakładkę systemu, prezentującą dane i wcześniejsze 
dokumenty, bez zamykania zakładki z dokumentacją aktualnie uzupełnianą (tj. bez wychodzenia z kontekstu 
dokumentu). 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga aby podczas tworzenia nowego dokumentu zapewniony był dostęp do wcześniej 
uzupełnionych dokumentów, tożsamych z aktualnie uzupełnianym bez utraty widoku (Kontekstu) aktualnie 
tworzonego dokumentu. Ułatwia to pracę w systemie. Treści mogą być tworzone w nieprzerwany sposób. 
 
Pytanie: 
114. Oddział, Wymaganie, pkt. 17 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce tego wymagania możliwość podglądu raportów pielęgniarskich 
i lekarskich z poszczególnych dyżurów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający w przedmiotowym punkcie wymaga możliwości podglądu zagregowanych w jedno miejsce 
danych dotyczących hospitalizacji konkretnego pacjenta, a nie raportów pielęgniarskich i lekarskich 
z poszczególnych dyżurów. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
115. Oddział, Wymaganie, pkt. 25 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymieniając system na nowy zamierza zapewnić narzędzia ułatwiające pracę personelu 
i zapewniające walidację wprowadzanych danych. W związku z  czym Zamawiający wymaga kontroli 
kompletności dokumentacji medycznej. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
116. Oddział, Wymaganie, pkt. 28 
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Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymieniając system na nowy zamierza zapewnić narzędzia ułatwiające pracę personelu 
i skracające czas potrzebny na wypełnianie dokumentacji. W związku z  czym Zamawiający wymaga 
kontroli kompletności dokumentacji medycznej. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
117. Oddział, Wymaganie, pkt. 29 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymieniając system na nowy zamierza zapewnić narzędzia ułatwiające pracę personelu 
i skracające czas potrzebny na wypełnianie dokumentacji. W związku z  czym Zamawiający wymaga 
kontroli kompletności dokumentacji medycznej. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
118. Oddział, Wymaganie, pkt. 40 
Prosimy o usunięcie wymagania. Zwracamy uwagę, że wymaganie tak opisane (zwłaszcza użycie słowa 
„automatyczne”) oznacza np., że system w trakcie przyjęcia pacjenta ma sam zakładać dla pacjenta zlecenie 
diety, jednakże w momencie przyjęcia pacjenta system nie jest w dobrać dla niego odpowiedniej diety. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga aby została wybierana predefiniowana dieta. Jeśli pacjent wymaga innej diety 
dostępnej do wyboru może ona być modyfikowana pod indywidualne potrzeby. 
 
Pytanie: 
119. Rozliczanie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja), Wymaganie, pkt. 4 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymieniając system na nowy zamierza zapewnić narzędzia ułatwiające pracę personelu 
i skracające czas potrzebny na wypełnianie dokumentacji. W związku z  czym Zamawiający wymaga 
kontroli kompletności dokumentacji medycznej. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
120. Rozliczanie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja), Wymaganie, pkt. 4 
Zamawiający oczekuje, że dokumentacja generowana przez system będzie dostosowana do wzorów 
używanych przez Zamawiającego. W związku z tym aby oszacować nakłady niezbędne do wykonania 
takiego dostosowania (co rzutuje na kształt oferty) prosimy o podanie listy dokumentów Zamawiającego, 
których wzory mają być wprowadzone do systemu oraz opublikowanie ich skanów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający w większości dostosuje się do wzorów dokumentacji oferowanej przez Wykonawcę (zgodnie 
z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia), jednak z opcją naniesienia na nie logotypów 
Zamawiającego. Wzory dokumentacji które będą rozbieżne będą stanowiły element analizy 
przedwdrożeniowej. 
 
Pytanie: 
121. Rozliczanie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja), Wymaganie, pkt. 9 
Zamawiający wymaga tworzenia „szeregu zestawień sprawozdawczych” – prosimy o podanie listy 
zestawień, do generowania których zobowiązana jest prawnie placówka Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający ma na myśli wszystkie niezbędne, aktualne i wymagane raporty przez Ministerstwo Zdrowia, 
NFZ, GUS. 
 
Pytanie: 
122. Rozliczanie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja), Wymaganie, pkt. 14/ 
przeprowadzania symulacji grupowania/optymalizacji opłacalności 
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Moduł Gruper JGP służy do wyznaczania grupy na podstawie zrealizowanych pacjentowi usług, 
wykonanych badań, przeprowadzonych zabiegów, itp. Nie jest to narzędzie służące do weryfikacji 
opłacalności leczenia pacjenta w zależności od zrealizowanych mu procedur. Wnioskujemy o wykreślenie 
wymagania. 
Odpowiedź:  
Moduł Gruper JGP powinien wskazywać, które grupy zostały przyjęte, a które nie. Jeśli korzystniejsza grupa 
nie została przyjęta to moduł powinien wskazywać konkretne przyczyny jej nie spełnienia. Uprzednie 
przeprowadzenia symulacji grupowania może przyczynić się do wzrostu opłacalności, bowiem realizacja 
dodatkowej procedury może okazać się korzystna. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
123. Rozliczanie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja), Wymaganie, pkt. 14/ 
funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW 
Prosimy o usunięcie wymagania ze specyfikacji. Wymaganie to zakłada dopuszczenie wyłącznie rozwiązań 
opartych o przeglądarkę, uniemożliwia zatem składanie ofert wykonawcom posiadającym rozwiązania oparte 
o model desktopowy, co rażąco narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania oferentów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydatkuje budżet publiczny w związku z czym zobligowany jest do jak najbardziej 
racjonalnego zakupu. Celem Zamawiającego jest zapewnienie swojemu personelowi najbardziej 
innowacyjnego rozwiązania dostępnego na rynku. W związku z czym Zamawiający wymaga aby 
rozwiązanie wykorzystywało architekturę klient-serwer, gdzie klientem jest przeglądarka internetowa. 
 
Pytanie: 
124. Rozliczanie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja), Wymaganie, pkt. 16/ pozwala na 
symulację grupowania / optymalizację opłacalności 
Moduł Gruper JGP służy do wyznaczania grupy na podstawie zrealizowanych pacjentowi usług, 
wykonanych badań, przeprowadzonych zabiegów, itp. Nie jest to narzędzie służące do weryfikacji 
opłacalności leczenia pacjenta w zależności od zrealizowanych mu procedur. Wnioskujemy o wykreślenie 
wymagania. 
Odpowiedź:  
Moduł Gruper JGP powinien wskazywać, które grupy zostały przyjęte, a które nie. Jeśli korzystniejsza grupa 
nie została przyjęta to moduł powinien wskazywać konkretne przyczyny jej nie spełnienia.  Uprzednie 
przeprowadzenia symulacji grupowania może przyczynić się do wzrostu opłacalności, bowiem realizacja 
dodatkowej procedury może okazać się korzystna. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
125. Rozliczanie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja), Wymaganie, pkt. 16/ jest aplikacją 
działającą przez przeglądarkę WWW 
Prosimy o usunięcie wymagania ze specyfikacji. Wymaganie to zakłada dopuszczenie wyłącznie rozwiązań 
opartych o przeglądarkę, uniemożliwia zatem składanie ofert wykonawcom posiadającym rozwiązania oparte 
o model desktopowy, co rażąco narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania oferentów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydatkuje budżet publiczny w związku z czym zobligowany jest do jak najbardziej 
racjonalnego zakupu. Celem Zamawiającego jest zapewnienie swojemu personelowi najbardziej 
innowacyjnego rozwiązania dostępnego na rynku. W związku z czym Zamawiający wymaga aby 
rozwiązanie wykorzystywało architekturę klient-serwer, gdzie klientem jest przeglądarka internetowa. 
 
Pytanie: 
126. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 2 
Zwracamy uwagę na duża liczbę informacji, których wyświetlenia w jednym oknie oczekuje Zamawiający. 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym dostęp do dokumentacji i innych danych pacjenta 
w momencie zlecania będzie możliwy poprzez przełączenie się na osobną zakładkę - bez zamykania 
okna/zakładki służącej do wprowadzania zlecenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga podglądu tych informacji podczas ordynowania leków – dwa widoki zagregowane 
w jednym miejscu. Zapewnienie bezpośredniego dostępu do tych danych pozwoli na minimalizację 
ewentualnych pomyłek. Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie: 
127. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 4 
Prosimy o potwierdzenie, że system ma mieć możliwość zawężenia listy leków do każdego z kryteriów 
osobno. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga, aby dostęp do zawężania listy leków mógł być realizowany łącznie np. filtracja leków 
infuzyjnych i tylko dostępnych. 
 
Pytanie: 
128. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 12 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązań, w których taki status zlecenia jest sygnalizowany w inny sposób (ikona, 
kolor itp.) 
Odpowiedź:  
Zamawiający uzna jeśli będzie to jasne wyróżnienie kolorystyczne lub odpowiednim symbolem. 
 
Pytanie: 
129. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 16 
Prosimy o dopuszczenie jako równoważny dostęp do informacji z poziomu kontekstu hospitalizacji pacjenta. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga aby dostęp do tych informacji był zapewniony z poziomu tworzonego zlecenia oraz 
z poziomu karty leków. 
 
Pytanie: 
130. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 19  
Prosimy o wyjaśnienie, jak dla karty leków należy rozumieć pojęcie „lek nieaktywny”. 
Odpowiedź:  
Pod pojęciem leków nieaktywnych Zamawiający rozumie leki, które zostały odstawione. Nie powinny być 
one usuwane z karty leków, a prezentowane w formie leków nieaktywnych (na ten moment) z możliwością 
przywrócenia. 
 
Pytanie: 
131. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 24 
Prosimy o dopuszczenie jako równoważną funkcjonalność do "dni tygodnia" możliwość określania co ile dni 
albo godzin, lek ma być podawany pacjentowi. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga funkcjonalności wyboru konkretnych dni na jakie ma zostać ordynowany lek. 
Funkcjonalność jest potrzebna w przypadku ewidencji podań leków własnych pacjenta, takich z którymi 
pacjent już przychodzi na hospitalizację. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
132. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 29 
Proszę o podanie  jakie załączniki do Zlecenia leków ma na myśli Zamawiający, określenie dokładnego 
procesu z tym związanego, rozszerzeń, dostępności, uprawnień dostępu, sposobu przechowywania Lub 
o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający ma na myśli załączniki w postaci skanów dokumentów lub grafik w formatach min. .pdf, .jpg. 
,gif 
 
Pytanie: 
133. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 32 
Prosimy o dopuszczenie jako równoważne możliwość prezentacji liczby leków doraźnych przepisanych 
w kontekście danego pacjenta. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentowania liczby leków doraźnych przepisanych w kontekście 
danego pacjenta, ale jednocześnie wymaganym jest możliwość filtracji listy pacjentów do takich, którym leki 
doraźne zostały zlecone. 
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Pytanie: 
134. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 36 
Czy Zamawiający oczekuje możliwości zapisania stosownych informacji do zewnętrznego pliku w postaci 
dokumentu lub /raportu (d wglądu)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje możliwości zapisania niezbędnych informacji  do zewnętrznego pliku w postaci 
dokumentu. 
 
Pytanie: 
135. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 38 
Prosimy o dopuszczenie jako równoważne możliwość zawężana lub sortowania listy zleceń leków, sal, 
pacjentów, drogi podania i ich statusów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
136. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 40 
Prosimy o dopuszczenie jako równoważne możliwość prezentacji leków z premedykacji. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
137. Zlecenia, Wymaganie, pkt. 41 
Prosimy o potwierdzenie, że przez „zgłoszenie” można rozumieć raport z nie wykonanych podań leków. 
Odpowiedź:  
Zamawiający ma na myśli późniejsze rozliczenie z apteką podań leków, dla których nie została wybrana 
konkretne rozliczone w momencie oznaczenia podania. 
 
Pytanie: 
138. Apteka Szpitalna, Wymaganie, pkt. 1 
Prosimy o usunięcie wymagania ze specyfikacji. Wymaganie to zakłada dopuszczenie wyłącznie rozwiązań 
opartych o przeglądarkę, uniemożliwia zatem składanie ofert wykonawcom posiadającym rozwiązania oparte 
o model desktopowy, co rażąco narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania oferentów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydatkuje budżet publiczny w związku z czym zobligowany jest do jak najbardziej 
racjonalnego zakupu. Celem Zamawiającego jest zapewnienie swojemu personelowi najbardziej 
innowacyjnego rozwiązania dostępnego na rynku. W związku z czym Zamawiający wymaga aby 
rozwiązanie wykorzystywało architekturę klient-serwer, gdzie klientem jest przeglądarka internetowa. 
 
139. Apteka Szpitalna, Wymaganie, pkt. 7 
Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie będzie uznane za spełnione, jeśli dostarczany system będzie 
w ramach aktualizacji korzystał z przynajmniej jednej z ww. zewnętrznych baz leków. 
Odpowiedź:  
Zamawiający utrzymujemy zapis. 
 
140. Apteka Szpitalna, Wymaganie, pkt. 14 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zapewnienia mechanizmów, które będą sprawowały kontrolę nad zaplanowanymi 
parametrami dla poszczególnych magazynów. 
 
Pytanie: 
141. Apteka Szpitalna, Wymaganie, pkt. 37 
Prosimy o potwierdzenie, że poprzez ww. wymaganiem Zamawiający ma na myśli dodawanie pozycji w 
słownikach w module Apteka. 
Odpowiedź:  
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Zamawiający potwierdza, że punkt ten odnosi się do wymagań dot. modułu Apteka. 
 
Pytanie: 
142. Apteka Szpitalna, Wymaganie, pkt. 84 
Czy zamawiający dopuszcza alternatywnie wygenerowanie dokumentu do formatu równoważnego, 
obsługiwanego przez MS Excel, np. XLS, CSV, ODS ? 
Odpowiedź:  
Jeżeli będą dostępne w formacie obsługiwanym przez MS Excel – Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie: 
143. Apteka Szpitalna, Wymaganie, pkt. 93 
Prosimy o usunięcie wymagania. System jest w stanie wygenerować wykaz stanów poszczególnych pozycji 
magazynowych wg stanu w bazie danych. Rolą osoby przeprowadzającej inwentaryzację jest porównanie 
tego wykazu ze stanem faktycznym i odpowiednia korekta danych. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
144. Apteka Szpitalna, Wymaganie, pkt. 95 
Czy zamawiający dopuszcza alternatywnie wygenerowanie dokumentu do formatu równoważnego, 
obsługiwanego przez MS Excel, np. XLSX, CSV, ODS ? 
Odpowiedź:  
Jeżeli będą dostępne w formacie obsługiwanym przez MS Excel – Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie: 
145. Apteka Szpitalna, Wymaganie, pkt. 100 
Zwracamy uwagę, że w wykazie oprogramowania w zakresie integracji (strona 1 niniejszego dokumentu) 
brak jest wymagania zintegrowania dostarczanego systemu z oprogramowaniem finansowo-księgowym, 
zatem prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie wymagania określonego w pkt 100. 
 
Pytanie: 
146. Integracja z Krajową Organizacją Weryfikacji Autentyczności Leków, pkt. 9 
Prosimy o usunięcie wymagania ze specyfikacji. Wymaganie to zakłada dopuszczenie wyłącznie rozwiązań 
opartych o przeglądarkę, uniemożliwia zatem składanie ofert wykonawcom posiadającym rozwiązania oparte 
o model desktopowy, co rażąco narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania oferentów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydatkuje budżet publiczny w związku z czym zobligowany jest do jak najbardziej 
racjonalnego zakupu. Celem Zamawiającego jest zapewnienie swojemu personelowi najbardziej 
innowacyjnego rozwiązania dostępnego na rynku. W związku z czym Zamawiający wymaga aby 
rozwiązanie wykorzystywało architekturę klient-serwer, gdzie klientem jest przeglądarka internetowa. 
 
Pytanie: 
147. Apteczka Oddziałowa, Wymaganie, pkt. 5 
Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie może być realizowane w ramach inwentaryzacji (tj. w wyniku jej 
przeprowadzenia). 
Odpowiedź:  
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie: 
148. Apteczka Oddziałowa, Wymaganie, pkt. 19 
Czy zamawiający dopuszcza alternatywnie wygenerowanie dokumentu do formatu równoważnego, 
obsługiwanego przez MS Excel, np. XLSX, CSV, ODS ? 
Odpowiedź:  
Jeżeli będą dostępne w formacie obsługiwanym przez MS Excel – Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie: 
149. Przychodnia – Recepcja, Wymaganie, pkt. 3 
Dotyczy każdego podpunktu z wymaganiem: „autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego”:   
Prosimy o usunięcie wymagania - jego spełnienie w pełni zgodnie z zamieszczonym opisem wymagałoby 
wprowadzenia do systemu słowników związanych z podziałem administracyjnym wszystkich państw świata. 
Zwracamy również uwagę, że kilka miejscowości może funkcjonować pod jednym kodem pocztowym, po 
wprowadzeniu kodu nie jest więc zawsze możliwe automatyczne uzupełnienie miejscowości w sposób 
jednoznaczny. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zapewnienia słownika kodów TERYT dla Polski, a nie dla całego świata. 
Funkcjonalność ma na celu ułatwić obsługę i skrócić czas potrzebny na realizację rejestracji pacjenta. 
Zamawiający jest świadomy, że pod jeden kod pocztowy może podlegać więcej niż jedna miejscowość 
w takim przypadku należy wyświetlić możliwie wąski zakres miejscowości. 
 
Pytanie: 
150. Przychodnia – Recepcja, Wymaganie, pkt. 3/ adres korespondencyjny 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania ewidencjonującego adres zamieszkania i zameldowania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga ewidencji adresu korespondencyjnego. 
 
Pytanie: 
151. Przychodnia – Recepcja, Wymaganie, pkt 4 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga prezentacji podstawowego zakresu danych związanych z pacjentem bez konieczności 
otwierania jego rekordu w skorowidzu, skraca to bowiem czas potrzebny na obsługę pacjenta. Zgodnie z 
SIWZ. 
 
Pytanie: 
152. Przychodnia – Gabinet Lekarski, Wymaganie, pkt. 1 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie „zmiana kontekstu jednostki organizacyjnej”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający ma na myśli zmianę jednostki organizacyjnej np. Poradnia ortopedyczna – zmiana jednostki – 
Oddział ortopedyczny. 
 
Pytanie: 
153. Przychodnia – Gabinet Lekarski, Wymaganie, pkt. 11 / autouzupełnianie lekarza i terminu wizyty 
Prosimy o dopuszczenie realizacji ww. wymagań z poziomu innych modułów. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
154. Rehabilitacja, Wymaganie, pkt. 14 
Sformułowanie „w zależności od potrzeb i sposobu pracy rehabilitantów w danej jednostce” może 
sugerować, że w systemie mają istnieć różne mechanizmy służących do odnotowania realizacji zabiegów. 
Czy poprzez takie sposoby Zamawiający ma na myśli samodzielne odnotowywanie realizacji zabiegów w 
systemie lub automatyczne potwierdzenie realizacji zabiegów poprzez zeskanowanie karty 
rehabilitanta/fizjoterapeuty i wybór wybranych zabiegów. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości ręcznego odnotowywania realizacji zabiegów, jak i 
zapewnienie automatyzacji tego procesu, poprzez możliwość skanowania kodów konkretnych zabiegów, co 
usprawni proces ich realizacji. 
 
Pytanie: 
155. Rehabilitacja, Wymaganie, pkt. 17 
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Prosimy o potwierdzenie, że takie powiadamianie może być zrealizowane poprzez wygenerowanie raportu ze 
zleceń o kończących  się terminach zabiegów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza taką realizację, wymaga jednak aby status odpowiednich usług pacjenta - 
realizowanych jak i zakończonych - również był widoczny dla lekarza. 
 
Pytanie: 
156. Blok Operacyjny, Wymaganie, Ogólne, pkt. 10 
W związku z lakonicznością sformułowania prosimy o doprecyzowanie o jakich dokumentach mowa i na 
czym ma polegać ich niezależna autoryzacja. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości niezależnego uzupełniania dokumentacji 
z przeprowadzonego zabiegu przez różne grupy personelu w jednym czasie tj. równoległe uzupełnianie 
dokumentacji przez operatora, anestezjologa i pielęgniarkę z różnych stanowisk komputerowych. 
 
Pytanie: 
157. Blok Operacyjny, Wymaganie, Zlecenie, pkt. 13 
Prosimy o potwierdzenie, że  wymaganiu chodzi o zaplanowanie zabiegu dla pacjenta, który widnieje w 
Ewidencji systemu HIS, ale jeszcze nie został hospitalizowany. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
158. Blok Operacyjny, Wymaganie, Realizacja Operacji, pkt. 23 
Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalne jest tu alternatywnie zastosowanie innej kontrolki (przycisku 
zwykłego, znacznika „radio buton” itp.) 
Odpowiedź:  
Jeśli funkcjonalność zostanie spełniona – Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej kontrolki. 
 
Pytanie: 
159. Blok Operacyjny, Wymaganie, Realizacja Operacji, pkt. 25 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje sprzętem informatycznym dopuszczonym do 
stosowania w warunkach bloku operacyjnego/Sali operacyjnej – komputerami All in One, na których będzie 
musiało zostać zainstalowane oprogramowanie, celem korzystania z niego podczas operacji i że jego dostawa 
nie stanowi elementu niniejszego przetargu. 
Odpowiedź:  
Dysponujemy takim sprzętem a dostawa takiego sprzętu nie stanowi elementu niniejszego zamówienia. 
 
Pytanie: 
160. Blok Operacyjny, Wymaganie, Realizacja Operacji, pkt. 29  
W związku z bardzo niejasnym opisaniem sposobu realizacji wymaganej funkcjonalności prosimy o opisanie 
w jaki sposób ma następować wprowadzenie informacji niezbędnych do odnotowania realizacji operacji za 
pomocą „ustalonego symbolu”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga, aby system zapewniał możliwość bezpośredniego przejścia do realizacji zabiegu 
z poziomu oddziału poprzez konkretny/ustalony symbol. Może to być np. litera R (realizacja) w kontekście 
zlecenia zabiegu, jednak Zamawiający nie narzuca wykonawcom konkretnego symbolu. 
 
Pytanie: 
161. Dokumentacja Medyczna, Wymaganie, pkt. 4 
Prosimy o dopuszczenie przypisania zestawów dokumentów do poszczególnych jednostek a nie 
użytkowników. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga przypisywania zestawów dokumentów do poszczególnych jednostek, ale również 
wymaga zapewnienia możliwości przypisywania dokumentów do grup użytkowników np. dokumentacja 
pielęgniarska dostępna w trybie edycji i odczytu dla pielęgniarek, a w trybie do odczytu tylko dla lekarzy, 
podobnie z dokumentacją fizjoterapeutów. 



 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

 
Pytanie: 
162. Dokumentacja Medyczna, Wymaganie, pkt. 6 
Z uwagi na bardzo ogólne zapisy wymagania, prosimy o jego uszczegółowienie poprzez wyjaśnienie co 
oznacza „automatyczne tworzenie zestawień”, jak Zamawiający rozumie „ruch pacjentów na oddziale” 
(przyjęcie na oddział i przeniesienie lub wypisanie?) oraz jakie konkretnie parametry życiowe Zamawiający 
ma na myśli. 
Odpowiedź:  
Zamawiający  wymaga aby tworzona dokumentacja medyczna na oddziale pozwalała na automatyczne 
uzupełnianie i budowanie raportów lekarskich i pielęgniarskich z danego dyżuru. W zakresie zestawień 
chodzi o ruch pacjentów – przyjęcie, przeniesienie wypis, zgon (automatyczna statystyka na bazie 
uzupełnionych dokumentów) . Jeśli chodzi o  parametry życiowe – Zamawiający wymaga, aby były to wpisy 
parametrów życiowych. 
 
Pytanie: 
163. Aplikacja Mobilna  
Prosimy o usunięcie modułu ze specyfikacji. Wymagania te zakładają dopuszczenie wyłącznie rozwiązań 
opartych o przeglądarkę, uniemożliwia zatem składanie ofert wykonawcom posiadającym rozwiązania oparte 
o model desktopowy, co rażąco narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania oferentów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydatkuje budżet publiczny w związku z czym zobligowany jest do jak najbardziej 
racjonalnego zakupu. Celem Zamawiającego jest zapewnienie swojemu personelowi najbardziej 
innowacyjnego rozwiązania dostępnego na rynku. W związku z czym Zamawiający wymaga aby 
rozwiązanie wykorzystywało architekturę klient-serwer, gdzie klientem jest przeglądarka internetowa. 
 
Pytanie: 
164. Repozytorium EDM, Wymaganie, pkt. 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli aktualnie wymagane dokumenty w zakresie zgodnym 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
165. Repozytorium EDM, Wymaganie, pkt. 4 
Prosimy o wyszczególnienie wszystkich „specyficznych” wzorów dokumentów na etapie postępowania 
przetargowego. Jest to dla Wykonawcy niezbędne do oszacowania nakładów do wykonania takiego 
dostosowania (co rzutuje na kształt oferty) prosimy o podanie listy dokumentów Zamawiającego, których 
wzory mają być wprowadzone do systemu oraz opublikowanie ich skanów lub o dopuszczenie wzorów 
dokumentów posiadanych przez Wykonawcę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający w większości dostosuje się do wzorów dokumentacji oferowanej przez Wykonawcę (zgodnie 
z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia), jednak z opcją naniesienia na nie logotypów 
Zamawiającego. Wzory dokumentacji które będą rozbieżne będą stanowiły element analizy 
przedwdrożeniowej. 
 
Pytanie: 
166. Repozytorium EDM, Wymaganie, pkt. 8 
Prosimy o usunięcie wymagania ponieważ jednoznacznie wskazuje na konkretnego wykonawcę. 
Odpowiedź:  
Celem tej funkcjonalności jest zapewnienie możliwości dostępu i agregowania podstawowych danych  
dotyczących pacjentów w EDM i zawartych w poszczególnych dokumentach – dane powinny dotyczyć np. 
rozpoznań, hospitalizacji i powinny pochodzić z konkretnych dokumentów, które są składowane 
w repozytorium EDM i do których użytkownik powinien mieć dostęp po wybraniu interesującej go 
informacji. 
 
Pytanie: 
167. Repozytorium EDM, Wymaganie, pkt. 9 
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Prosimy o usunięcie wymagania ponieważ jednoznacznie wskazuje na konkretnego wykonawcę. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga zapewnienia tej funkcjonalności bowiem usprawnia ona 
przeszukiwanie dokumentacji medycznej i skraca czas niezbędny na pracę w systemie.  
 
Pytanie: 
168. Repozytorium EDM, Wymaganie, pkt. 14 
Prosimy o dopuszczenie realizacji wymagania poprzez możliwość przypisania ról w module EDM dla 
pracownika. Poprzez role można definiować listę osób, których podpis elektroniczny jest wymagany na 
danym dokumencie, oraz kolejność składania tych podpisów. Role mogą mieć zastosowanie ogólne lub 
oddziałowe z możliwością wskazania zastępstwa (dla roli ogólnej można wybrać dowolnego pracownika 
istniejącego w systemie, dla roli typu „oddział” wybór z listy podjednostek dostępnych we wskazanej 
jednostce). 
Odpowiedź:  
Pod pojęciem poziomów dostępności do wprowadzanej dokumentacji medycznej Zamawiający rozumie 
poziomy dostępności do dokumentacji przechowywanej w repozytorium w jednym z trybów: stan wyższej 
konieczności, kontynuacja leczenia, nadanie uprawnień (np. dodanie zgody na dostęp) i chodzi o dostęp do 
dokumentacji przechowywanej w EDM. 
 
Pytanie: 
169. Repozytorium EDM, Wymaganie, pkt. 21 
Prosimy o przedstawienie różnic w podanych trybach wydruku. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga normalnego wydrukowania dokumentacji w wymaganiu chodzi o możliwość 
raportowania CELU takiego wydruku. 
 
Pytanie: 
170. Repozytorium EDM, Wymaganie, pkt. 22 
Prosimy o usunięcie wymagania. W przypadku modułu EDM zintegrowanego z systemem HIS wszystkie 
dane i dokumenty medyczne są obecne i łatwo dostępne w systemie, zatem nieuzasadnione jest tworzenie 
nadmiarowych sztucznych struktur, w istocie dublujących już istniejące funkcjonalności. Dodatkowo 
przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. 
Odpowiedź: 
 Celem tej funkcjonalności jest zapewnienie możliwości dostępu i agregowania podstawowych danych  
dotyczących pacjentów w EDM i zawartych w poszczególnych dokumentach – dane powinny dotyczyć np. 
rozpoznań, hospitalizacji i powinny pochodzić z konkretnych dokumentów, które są składowane 
w repozytorium EDM i do których użytkownik powinien mieć dostęp po wybraniu interesującej go 
informacji. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
171. Zakażenia Szpitalne, Wymaganie, pkt. 4 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na rozwiązanie konkretnego  producenta 
oprogramowania. Czy zamawiający dopuści jako równoważną funkcjonalność która pozwala na odnotowanie 
zakażeń szpitalnych wraz z możliwością wskazania czynników lub wykonanych badań laboratoryjnych które 
mają związek z konkretnym zakażeniem. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości prezentowania na liście pacjentów stosownych alertów 
związanych z parametrami odbiegającymi od zadanych norm w celu zwrócenia uwagi personelu. Zgodnie 
z SIWZ. 
 
Pytanie: 
172. Zakażenia Szpitalne, Wymaganie, pkt. 13 
Prosimy o dopuszczenie jako równoważne możliwość generowania raportów z podejrzeniem zakażenia. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie: 
173. Zakażenia Szpitalne, Wymaganie, pkt. 15 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga takiego rozwiązania z uwagi na podział obowiązków występujący u Zamawiającego. 
Nie cały dokument musi być uzupełniany przez jedną osobę z personelu. Może nastąpić sytuacja w której 
odpowiedzialność za uzupełnianie części dokumentacji jest podzielona. 
 
Pytanie: 
174. Zarządzanie Dokumentacją Medyczną, Wymaganie, pkt. 1 
Przedstawione obostrzenie dotyczące możliwości tworzenia raportów bez znajomości składni SQL jest 
wymaganiem mocno ograniczającym konkurencję. Dodatkowo, raporty są przeważnie tworzone przez 
administratorów lub informatyków, znających ta składnię, a nie lekarzy czy pielęgniarki. Prosimy o usunięcie 
zapisu: „bez znajomości składni SQL”. 
Odpowiedź:  
Nie każdy personel Zamawiającego posiadający uprawnienia do tworzenia raportów posiada znajomość 
składni SQL. Dostęp do tego modułu powinien być zapewniony również dla działu statystyki. 
 
Pytanie: 
175. Usługi Wdrożeniowe, Analiza Przedwdrożeniowa Obejmuje, pkt. 2 
Zwracamy uwagę, iż opis oraz warunki ww. analizy znacząco przewyższają standardowe wymogi 
przygotowania takiego dokumentu, stanowiącego podstawę do realizacji tego typu usług. Wyszczególnione 
tu wymogi są bardzo czasochłonne oraz kosztochłonne, co może doprowadzić do sytuacji w której żaden 
z Wykonawców, nie będzie w stanie przygotować tak obszernego pod względem zakresu dokumentu 
w wymaganym przez Zamawiającego czasie, tj. do 31.03.2021 r.  
Dodatkowo Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile czasu będzie miał na przygotowanie analizy ze 
względu na to, iż nie jest wiadome kiedy zakończy się postępowanie przetargowe i kiedy zostanie podpisana 
umowa (możliwe odwołania i przesunięcia terminów składania ofert).  
Ponadto zakładając, że na przeprowadzenie samej analizy przedwdrożeniowej Wykonawca będzie również 
musiał poświęcić kilka dni, to wyżej przedstawiony czas jeszcze bardziej się kurczy. Co więcej, koszt 
przygotowania takiej analizy znacząco wpłynie na wysokość ofert składanych przez Wykonawców ofert, 
gdyż zwiększy się liczba zasobów koniecznych do realizacji projektu.  
Dodatkowo, w trakcie realizacji zamówienia sposób realizacji niektórych funkcjonalności może się zmienić, 
np. ze względów technologicznych dostarczone funkcjonalności mogą nieznacznie odbiegać od 
przygotowanej analizy np. w zakresie zabieranych danych, kolejności uzupełnianych danych, wyglądzie 
formatek. Takie uwarunkowania będą stały w sprzeczności z tak szczegółowo przedstawionymi 
wymaganiami przygotowania dokumentu. 
W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie dostarczenia analizy przedwdrożeniowej w formie 
dokumentu opisującego sposób działania systemu (poszczególne założenia i funkcjonalności systemu) bez 
szczegółowo opisanych elementów przedstawionych w punkcie 2. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji analizy przedwdrożeniowej w formie skróconej 
zgodnie z treścią pkt. 1. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy. 
§ 5 ust. 2  przyjmuje brzmienie: 
„2. Wykonawca będzie wykonywał prace przewidziane do realizacji Umowy w następujących 
terminach:  
1) Etap 1 - do 31 lipca 2021 r. 
2) Etap 2 – do 31 lipca 2021 r. (po zakończeniu etapu 1) 
3) Etap 3 – do 31 sierpnia 2021 r. 
4) Etap 4 – do 30 września 2021 r.”. 
 
Jednocześnie pkt 5.15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuj brzmienie: 
„5.15. Wymagany termin wykonania całego zamówienia: do 30 września 2021 r., przy czym: 
- audyt należy wykonać do 31.07.2021 r. 
- wdrożenie należy wykonać do 31.07.2021 r. 
- testy systemu należy wykonać do 31.08. 2021 r. 
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- szkolenia dla pracowników Zamawiającego do 30.09.2021 r.”. 
 
Pytanie: 
176. Usługi Wdrożeniowe, Zakres Wdrożenia, Migracja  
Prosimy o potwierdzeniem że migracji będą podlegać wyłącznie dane dostarczone w postaci plików 
przygotowywanych przez Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
177. Oprogramowanie Bazodanowe  
Prosimy o dopuszczenie dostarczenia oprogramowania bazodanowego w wersji na rdzeń. Wymaganie wersji 
tylko na procesor stanowi ograniczenie konkurencji. Dodatkowo prosimy o przedstawienie ilości wolnych 
rdzeni w posiadanym serwerze, na których może zostać zainstalowane oprogramowanie bazodanowe. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy: Załącznik nr 7 – Próbka systemu 
Pytanie: 
178. Rozdz. II, pkt. 3 
Prosimy o informację z jakim wyprzedzeniem czasowym Zamawiający zaprosi Wykonawcę na prezentację 
próbki. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że Wykonawca (którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert) zostanie zaproszony na prezentację próbki z 5 dniowym wyprzedzeniem (5 dni 
roboczych). 
 
Pytanie: 
179. Rozdz. III - Scenariusz Prezentacji Systemu – sprawdzane  funkcjonalności, pkt. 2 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania lub zmianę na inne. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zapewnienia takiej funkcjonalności w obrębie systemu. Zapewnienie dostępu do 
takich informacji po wyszukaniu pacjenta skraca czas potrzebny na obsługę aplikacji. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
180. Rozdz. III - Scenariusz Prezentacji Systemu – sprawdzane  funkcjonalności, pkt. 4 
a) Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie „zmiana kontekstu jednostki organizacyjnej”. 
 
b) Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje 
rozwiązanie konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania lub zmianę na inne. 
Odpowiedź: 
ad.a) Zmiana kontekstu jednostki organizacyjnej odnosi się do zmiany poradni/oddziału/pracowni w której 
znajduje się użytkownik np. przejście miedzy poradnią ortopedyczną, a pracownią. 
ad.b) Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
181. Rozdz. III - Scenariusz Prezentacji Systemu – sprawdzane  funkcjonalności, pkt. 6 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w trakcie uzupełniania 
dokumentacji użytkownik może przejść na inną zakładkę systemu, prezentującą dane i wcześniejsze 
dokumenty, bez zamykania zakładki z dokumentacją aktualnie uzupełnianą (tj. bez wychodzenia z kontekstu 
dokumentu). 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga podglądu aktualnej dokumentacji podczas tworzenia nowych wpisów – ma to na celu 
zapewnienie ciągłego i bezpośredniego wglądu w historię choroby. Zgodnie z treścią wymagania. 
 
Pytanie: 
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182. Rozdz. III - Scenariusz Prezentacji Systemu – sprawdzane  funkcjonalności, pkt. 12 
Zakładając, że pacjent wymaga natychmiastowego zabiegu powinien on zostać: 1) wyszukany wśród 
pacjentów z wprowadzonymi zleceniami, 2) wyszukany wśród pacjentów przebywających aktualnie na 
oddziale lub 3) wprowadzony do systemu celem przydzielenia do zabiegu na Sali operacyjnej. Nie ma 
racjonalnego wyjaśnienia wyszukiwania pacjenta wśród wszystkich kiedykolwiek wprowadzonych do 
systemu. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie z wymagania słów: „wszystkich pacjentów”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie widzi tutaj nadmiarowości. Wymaganym bowiem jest zapewnienie możliwości wyszukania 
np. po fragmencie imienia, nazwiska pacjenta ze skorowidza pacjentów. Zgodnie z treścią wymagania. 
 
Pytanie: 
183. Rozdz. III - Scenariusz Prezentacji Systemu – sprawdzane  funkcjonalności, pkt. 13 
Prosimy o dopuszczenie możliwości uzupełniania danych w dokumencie przez więcej niż jedną osobę (w 
zależności od wymaganych danych). 
Odpowiedź:  
Jeżeli jakiś dokument wymaga uzupełnienia danych przez więcej niż jedną osobę taka możliwość musi być 
również zapewniona. Celem badanej funkcjonalności jest zapewnienie możliwości uzupełniania 
dokumentacji w zależności od pełnionej roli. 
 
Pytanie: 
184. Rozdz. III - Scenariusz Prezentacji Systemu – sprawdzane  funkcjonalności, pkt. 17 
Wykonawca zwraca uwagę, iż powyższe wymaganie jest bezpodstawne. Systemy medyczne w Polsce 
zgodnie z prawem muszą być zgodne z systemem P1 a nie z IHE. Wnioskujemy o dopuszczenie jako 
równoważne do powyższego wymagania udziału w Pilotażu systemu P1. Wykonawca na potwierdzenie 
złoży przedstawi odpowiednie dokumenty. 
Odpowiedź:  
Wyrażamy zgodę na dopuszczenie równoważnego rozwiązania. 
 
Pytanie: 
185. Rozdz. III - Scenariusz Prezentacji Systemu – sprawdzane  funkcjonalności, pkt. 18 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania lub zmianę na inne. 
Odpowiedź:  
Celem tej funkcjonalności jest zapewnienie możliwości dostępu i agregowania podstawowych danych  
dotyczących pacjentów w EDM i zawartych w poszczególnych dokumentach – dane powinny dotyczyć np. 
rozpoznań, hospitalizacji i powinny pochodzić z konkretnych dokumentów, które są składowane 
w repozytorium EDM i do których użytkownik powinien mieć dostęp po wybraniu interesującej go 
informacji. Zamawiający wymaga prezentacji z poziomu repozytorium. Zgodnie z treścią wymagania. 
 
Pytanie: 
186. Rozdz. III - Scenariusz Prezentacji Systemu – sprawdzane  funkcjonalności, pkt. 19 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania lub zmianę na inne. 
Odpowiedź:  
Celem tej funkcjonalności jest zapewnienie możliwości dostępu i agregowania podstawowych danych  
dotyczących pacjentów w EDM i zawartych w poszczególnych dokumentach – dane powinny dotyczyć np. 
rozpoznań, hospitalizacji i powinny pochodzić z konkretnych dokumentów, które są składowane w 
repozytorium EDM i do których użytkownik powinien mieć dostęp po wybraniu interesującej go informacji. 
Zamawiający wymaga prezentacji z poziomu repozytorium. Zgodnie z treścią wymagania. 
 
Pytanie: 
187. Rozdz. III - Scenariusz Prezentacji Systemu – sprawdzane  funkcjonalności, pkt. 20 
Przedstawione wymaganie i sposób jego realizacji wskazuje na konkretne rozwiązanie i promuje rozwiązanie 
konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania lub zmianę na inne. 
Odpowiedź:  
Pod pojęciem poziomów dostępności do wprowadzanej dokumentacji medycznej Zamawiający rozumie 
poziomy dostępności do dokumentacji przechowywanej w repozytorium w jednym z trybów: stan wyższej 
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konieczności, kontynuacja leczenia, nadanie uprawnień (np. dodanie zgody na dostęp). Zgodnie z treścią 
wymagania. 
 
Dotyczy: SIWZ 
Pytanie: 
188. Pkt. 5.15 
"audyt należy wykonać do 31.03.2021 r.” 
Czy Zamawiający poprzez audyt ma na myśli przygotowanie analizy przedwdrożeniowej o której mowa 
w dokumencie OPZ? 
Odpowiedz:  
Zamawiający potwierdza.  
Termin etapu 1 ulega zmianie – zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 175. 
 
Pytanie: 
189. Pkt. 18 lit. b) okres gwarancji 
Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja w kryterium oceny ofert dotyczy oferowanego oprogramowania 
medycznego z wyłączeniem oprogramowania bazodanowego, na które Zamawiający wymaga 3-letniego 
supportu. 
Odpowiedz:  
Gwarancja w kryterium oceny ofert dotyczy oferowanego oprogramowania medycznego z wyłączeniem 
oprogramowania bazodanowego. 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt 18 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez 
dodanie po słowach „b) Okres gwarancji – waga kryterium 40 pkt (40%)” następującej informacji: 
„rozumianej zgodnie z § 11 wzoru umowy („Gwarancja i serwis gwarancyjny”). Gwarancja dotyczy 
oferowanego oprogramowania medycznego z wyłączeniem oprogramowania bazodanowego. 
 
Dotyczy: Wzór umowy 
Pytanie: 
190. Pytanie do definicji pojęcia "Błąd krytyczny":  
Prosimy o rozważenie, czy przedmiotowa definicja jest niezbędna w umowie. Wykonawca dostrzega znaczne 
podobieństwo pomiędzy definicjami Błędu Krytycznego i Awarii. Wykonawca dostrzega ryzyko, że na 
etapie realizacji umowy niemożliwe będzie jednoznaczne zakwalifikowanie danego zdarzenia jako Awarii 
lub jako Błędu Krytycznego. 
Prosimy w związku z tym o rozważenie usunięcia jednego z dwóch pojęć – Awarii lub Błędu Krytycznego. 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach umowy. 
 
Pytanie: 
191. Pytanie do definicji „Analizy przedwdrożeniowej”: 
Prosimy o wyjaśnienie, że w przedmiotowym postanowieniu chodzi o środowisko techniczne i funkcjonalne 
Zamawiającego, a nie Wykonawcy. 
Odpowiedz:   
Chodzi o środowisko techniczne i funkcjonalne. 
 
Pytanie: 
192. Pytanie do definicji pojęcia Awaria: 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pisane wielką literą pojęcie "Aplikacja"? 
Odpowiedz:   
Może być małą literą aplikacja. 
 
Pytanie: 
193. Pytanie do definicji pojęcia „Licencja”: 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumień pojęcie „Oprogramowanie Narzędziowe”. 
Odpowiedz:  
Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie „Oprogramowanie Narzędziowe” należy rozumieć zgodnie z definicją 
przyjętą powszechnie jako rodzaj oprogramowania, które wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi 
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poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia i modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu 
wykonywania programów w bardziej wygodny, i wydajny sposób, a przy tym pozbawiony błędów. 
 
Pytanie: 
194. Pytanie do definicji pojęcia System: 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć objęcie zakresem pojęcia "System" również infrastruktury 
informatycznej. Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa infrastruktury, ale 
oprogramowania. 
Odpowiedz: 
Pprzez System rozumiemy: System – System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) 
z konfigurację konieczną do uruchomienia EDM. 
 
Pytanie: 
195. Pytanie do Paragrafu 3 ust. 7 pkt 1): 
Prosimy o wyjaśnienie o jakiej dostawie infrastruktury technicznej mowa w przedmiotowym postanowieniu. 
Odpowiedz:   
Przez dostarczone oprogramowanie i infrastrukturę techniczna rozumiemy dostawę oprogramowania EDM 
i konieczną konfigurację konieczną do uruchomienia EDM. 
 
Pytanie: 
196. Pytanie do Paragrafu 5: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni sposób określenia terminów 
wykonania umowy i poszczególnych etapów w taki sposób, aby został on określony dniami lub tygodniami 
liczonymi od dnia zawarcia umowy. 
Obecne zapisy "datami sztywnymi" powodują, że wykonawca nie wie ile konkretnie będzie miał czasu na 
wykonanie zamówienia ponieważ nie wie ile trwać będzie procedura przetargowa zmierzająca do zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany sposobu określenia terminów wykonania umowy i poszczególnych 
etapów z wyjątkiem terminu realizacji etapu 1 – zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 175. 
 
Pytanie: 
197. Pytanie do Paragrafu 7 ust. 9 i ust. 16: 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć użyte w przedmiotowych postanowieniach, pisane z dużej litery 
pojęcie "Testów Akceptacyjnych". 
Odpowiedz:  
Przez pojęcie „Testów Akceptacyjnych” Zamawiający rozumie test oprogramowania, którego celem jest 
uzyskanie formalnego potwierdzenia wykonania oprogramowania odpowiedniej jakości. 
 
Pytanie: 
198. Pytanie do Paragrafu 8 ust. 1: 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymóg przeprowadzenia Analizy przedwdrożeniowej z 
podziałem na Etapy. 
Odpowiedz:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie: 
199. Pytanie do §10 ust. 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do utworów w stosunku do których prawa autorskie przysługują 
podmiotom trzecim Zamawiający dopuszcza obok możliwości udzielenia licencji przez wykonawcę również 
zapewnienie licencji. 
Wykonawca zwraca uwagę, że w przypadku oprogramowania standardowego jak np. produkty Microsoft czy 
oprogramowania bazodanowego licencjodawcą nie jest Wykonawca. Wymagane licencje są zamawiającemu 
zapewniane poprzez ich "wykupienie" w oficjalnej dystrybucji. 
Odpowiedz:  
Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca udzielił licencji na własne oprogramowanie lub zapewnił 
licencję na oferowane oprogramowanie nie będące jego własnością. 
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Pytanie: 
200. Pytanie do §10 ust. 2: 
Prosimy o wyjaśnienie do jakiego oprogramowania odnosi się przedmiotowym wymóg (brak możliwości 
wypowiedzenia przez okres 5 lat, okres wypowiedzenia 10 lat)? Wykonawca zwraca uwagę, że takie 
wymagania Wykonawca może spełnić w stosunku do oprogramowania, dla którego to wykonawca jest 
licencjodawcą (do którego przysługują mu autorskie prawa majątkowe). Dla produktów takich jak produkty 
Microsoft i/lub oprogramowanie bazodanowe takie wymagania są niemożliwe do spełnienia. Prosimy zatem 
o potwierdzenie, że przedmiotowy wymóg dotyczy tylko oprogramowania, do którego to wykonawcy 
przysługują autorskie prawa majątkowe. 
Prosimy również o wyjaśnienie, że powyższe wymagania w zakresie zakazu wypowiedzenia i okresu 
wypowiedzenia 10 lat nie dotyczą sytuacji, w której Zamawiający narusza warunki udzielonej licencji. 
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozumieć określenie „na czas wdrożenia”. 
Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że na równi z „udzieleniem” licencji Zamawiający uważał będzie jej 
zapewnienie. Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie zawsze jest licencjodawcą. 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć użyte w przedmiotowym postanowieniu, pisane z dużej litery 
pojęcie "Partner". 
Odpowiedz:  
Zamawiający potwierdza, że przedmiotowy wymóg dotyczy tylko oprogramowania, do którego to 
Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe. Zamawiający potwierdza, że wymagania w zakresie 
zakazu wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia 10 lat nie dotyczą sytuacji, w której Zamawiający narusza 
warunki udzielonej licencji.  
Zamawiający wyjaśnia, że przez „licencję na czas wdrożenia” należy rozumieć licencję udzieloną na okres, 
w którym realizowany będzie Etap 2 i 3 umowy. Użyte omyłkowo określenie „Partner” zostaje zastąpione 
wyrazem „Zamawiający”. 
 
Pytanie: 
201. Pytanie do §10 ust. 3: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby licencje były ograniczone do terytorium Polski. 
Odpowiedz: 
Zamawiający wyraża zgodę na terytorialne ograniczenie licencji do terytorium Polski.  
Zamawiający modyfikuje wzór umowy - § 10 ust. 3 zdanie wstępne przyjmuj brzmienie: 
„Licencja na korzystanie z Systemu uprawnia do ograniczonego do terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej korzystania z oprogramowania, na następujących polach eksploatacji:”.  
 
Pytanie: 
202. Pytanie do §10 ust. 3 pkt 2: 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pole eksploatacji „rozpowszechnianie”. Wykonawca zwraca 
uwagę, że w przypadku oprogramowania standardowego pole eksploatacji polegające na rozpowszechnianiu 
według powszechnego rozumienia jest niemożliwe do zaoferowania w przypadku oprogramowania 
standardowego. Prosimy zatem o wyjaśnienie jak należy je rozumieć lub prosimy o jego wykreślenie z wzoru 
umowy. Być może Zamawiającemu chodziło nie o rozpowszechnianie oprogramowania, ale o 
rozpowszechnianie rezultatów jego działania. 
Prosimy o określenie liczby użytkowników – czy ma być limitowana czy nielimitowana. Jeśli limitowana to 
ilu konkretnie ma być użytkowników. 
Odpowiedz:  
Zgodnie z SIWZ.  
Wyniki mogą być rozpowszechniane na całą Polskę. 
Liczba licencji zgodnie z tabelką z OPZ. Liczba licencji nie oznacza liczby użytkowników. 
Liczba użytkowników użytkująca licencje jest niegraniczona.  
 
Pytanie: 
203. Pytanie do §10 ust. 4: 
Prosimy o wykreślenie przedmiotowego postanowienia. Wykonawca zwraca uwagę, że w odniesieniu do 
oprogramowania standardowego (z jakim mamy do czynienia w przypadku przedmiotowego postępowania) 
nie jest możliwe zapewnienie takich uprawnień jak zostały określone w ust. 5. 
Odpowiedz:  



 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

Zamawiający modyfikuje wzór umowy poprzez wykreślenie zapisu § 10 ust. 4. 
Pytanie: 
204. Pytanie do §10 ust. 5: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga licencji przenaszalnej czy nieprzenaszalnej? Jeśli 
Zamawiający wymaga licencji przenaszalnej to prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu, ponieważ w 
odniesieniu do oprogramowania standardowego nie jest możliwe zapewnienie licencji pozwalającej na 
przeniesienie na inne podmioty – chyba, że będą to następcy prawni Zamawiającego. 
Odpowiedz:  
Zamawiający wymaga licencji przenaszalnej do oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę. 
Przeniesienie licencji dotyczy tylko podmiotów, które świadczyć będą dla Zamawiającego usługi. 
Zamawiający wymaga licencji przenaszalnej do wykonywanej usługi ale w zakresie jednostek 
organizacyjnych Zamawiającego. 

 
Pytanie: 
205. Pytanie do §10 ust. 8: 
Prosimy o wyjaśnienie przedmiotowego postanowienia w szczególności, co należy rozumieć pod pojęciem 
„instancja testowo-szkoleniowa”? Czy Wykonawca słusznie podejrzewa, że chodzi o „instalację”? Prosimy o 
wyjaśnienie w jaki sposób wykorzystywana będzie instalacja testowo-szkoleniowa. 
Odpowiedz:  
Zamawiający modyfikuje wzór umowy poprzez wykreślenie zapisu § 10 ust. 8. 
 
Pytanie: 
206. Pytanie do Paragrafu 11 ust. 2 pkt 4): 
Prosimy o wyjaśnienie, czy jeżeli obsługa danego błędu będzie na to pozwalała, to czy zamawiający dopuści 
obsługę zdalną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści. 
Zamawiający modyfikuje wzór umowy § 11 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie: 
„4) bieżącej obsługi Błędów wynikających z winy użytkowania systemu w siedzibie Zamawiającego 
(lub zdalnie jeżeli naprawa w tej formie będzie możliwa) – 60 godzin rocznie.”. 
 
Pytanie: 
Prosimy o wyjaśnienie przez jaki okres wykonawca będzie musiał wykonywać przedmiotową bieżącą 
obsługę błędów (ile lat). 
Odpowiedź: 
Zgodnie z umową. 
Zamawiający zakłada, że system powinien służyć przez minimum 10 lat w formie stanowiącej przedmiot 
zamówienia. 
 
Pytanie: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy niewykorzystane w danym roku godziny mają przechodzić na kolejny rok? 
Odpowiedź: 
Niewykorzystane w danym roku godziny mają przechodzić na kolejny rok. 
 
Pytanie: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy okresem rozliczeniowym dla tej puli godzin ma być rok kalendarzowy? 
Odpowiedz:  
Okresem rozliczeniowym nie jest rok kalendarzowy (rozpoczyna się z dniem zawarci umowy). 
 
Pytanie: 
207. Pytanie do §15 ust. 1 pkt 2: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy kara umowna określona w przedmiotowym postanowieniu odnosi się również do 
określonego czasu reakcji? 
Odpowiedz:  
Zamawiający potwierdza, że kara umowna odnosi się również do określonego czasu reakcji. 
 
Pytanie: 
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208. Pytanie do Paragrafu 2 ust. 1 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy wskazany w przedmiotowym postanowieniu zakres danych powierzanych do 
przetwarzania jest wyczerpujący? Czy w ramach realizacji umowy głównej nie będą przetwarzane dane 
medyczne? 
Odpowiedz:  
Wskazany zakres danych nie jest wyczerpujący. Zakres danych będzie obejmował również dane medyczne. 
Zamawiający modyfikuje wzór umowy. Zmianie ulega § 2 ust. 1 umowy przetwarzania danych, który 
otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe oraz dane 

szczególnych kategorii pacjentów i personelu  administratora, niezbędne do realizacji Umowy Głównej, 
w postaci: 

1) danych pacjentów w zakresie: 

a) nazwisk i imion (imiona), 
b) daty urodzenia, 

c) oznaczenia płci, 
d) adresu miejsca zamieszkania/oddziału szpitalnego, 

e) numer pesel, 
f) w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do 

świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres 

jego miejsca zamieszkania, 
g) numeru identyfikacyjnego pacjenta podawanego przy braku innych danych, 

h) rozpoznania ustalonego przez osobę kierującą, 
i) innych informacji lub danych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub 

leczenia. 

2) dane personelu w zakresie: 
a) danych osobowych lekarzy lub innych uprawionych po stronie Administratora danych na 

podstawie Umowy do zlecenia badania (imię i  nazwisko lekarza kierującego, tytuł zawodowy, 
uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu), 

b) danych osób pobierających materiał do badań (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa 

wykonywania zawodu), 
c) lekarzy i innych osób uprawnionych przez Administratora danych do dostępu do wyników 

badan (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu (jeśli dotyczy).” 
 

Pytanie: 
209. Pytanie do Paragrafu 2 ust. 2 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 
Prosimy o doprecyzowanie na czym będzie polegało przetwarzanie danych osobowych zgodnie z umową. 
Odpowiedz:  
Zamawiający modyfikuje wzór umowy. Zmianie ulega zapis § 2 ust. 2 umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, który otrzymuje brzmienie: 
„2. Przetwarzanie danych będzie polegało na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, 
przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, usuwaniu 
lub niszczeniu – dla celów związanych z serwisem oprogramowania”. 
 
Pytanie: 
210. Pytanie do Załącznika nr 4 do Umowy, pkt 3: 
Prosimy o wyjaśnienie jakie znaczenie ma pojęcie użyte w przedmiotowym postanowieniu: 
"Oprogramowanie Aplikacyjne". 
Prosimy o ujednolicenie definicji i czasów reakcji/naprawy, którymi posługuje się Zamawiający we wzorze 
umowy i załączniku nr 4 w zakresie błędów. W przypadku braku ujednolicenia prosimy o potwierdzenie, że 
czasy reakcji określone w załączniku mają mieć pierwszeństwo. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokonuje ujednolicenia zapisów umowy i Załącznika nr 4 do umowy. 
W załączniku nr 4 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego 
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powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego niezgodnie z jego dokumentacją, w tym samym 
miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania):  
1) w przypadku tzw. „błędu krytycznego”:  

a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili 
podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) 
wynosi maksymalnie 8 godzin; 

b) czas usunięcia „błędu krytycznego” wyniesie do 48 godzin od chwili zgłoszenia. 
c) w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie 

tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa 
usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako „błąd”; 

2) w pozostałych przypadkach, określanych jako „błąd”:  
a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do 

chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu) wynosi 
maksymalnie 8 godzin; 

b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania 
Aplikacyjnego wyniesie do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia.” 

 
Pytanie: 
Prosimy o przedstawienie wymaganego czasu naprawy dla „Awarii”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„1) czas usunięcia Awarii – maksymalnie 48 godzin” 
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy termin na udostępnienie korekt i poprawek do oprogramowania dotyczy tylko 
oprogramowania, którego producentem jest wykonawca. Zwracamy uwagę, że w przypadku 
oprogramowania standardowego jak na przykład oprogramowanie bazodanowe czas w jakim zapewniane są 
poprawki nie zależy od wykonawcy, ale od jego producenta. 
Odpowiedz:  
Dotyczy tylko oprogramowania, którego producentem jest Wykonawca. 
 
Pytanie: 
211. Pytanie do Załącznika nr 4 do umowy, pkt 6):  
Prosimy o wyjaśnienie, czy czas udostępnienia odpowiednich korekt w przypadku oprogramowania, którego 
producentem nie jest wykonawca będzie ulegał zawieszeniu do czasu wydania odpowiednich korekt przez 
producenta oprogramowania. 
Odpowiedz:  
Tak, będzie ulegał zawieszeniu. 
 
Pytanie: 
212. Pytanie do Załącznika nr 4 do umowy, pkt 6):  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez dzień roboczy rozumie każdy dzień od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 08:00 do 16:00 i że realizacja serwisu 
ma się odbywać w dni robocze. 
Odpowiedz:  
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
213. Dotyczy: Załącznik nr 7 
Treść: Próbkę Systemu należy dostarczyć na nośniku danych (preferowany nośnik: zewnętrzny dysk SSD), 
na którym znajdować się będzie obraz dysku/dysków komputera. Dla każdego dysku, obraz musi być 
pojedynczym plikiem. Obraz dysku musi być wykonany w taki sposób, aby Wykonawca mógł samodzielnie 
dokonać odtworzenia „obrazu” komputera i przeprowadzić prezentację Systemu. Dla każdego pliku obrazu 
dysku/dysków komputera, musi zostać wytworzona suma kontrolna MD5. Wartość sumy kontrolnej - 
„cyfrowego odcisku” pliku musi być dołączona do oferty w pliku tekstowym. 
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że suma kontrolna MD5 powinna być dołączona do składanej próbki 
systemu na wezwanie Zamawiającego, a nie do samej oferty, bowiem odpowiedni dysk zewnętrzny zostanie 
dostarczony w czasie późniejszym niż sama oferta.  
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Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. Suma kontrolna powinna być dołączona do składanej próbki na wezwanie 
Zamawiającego, a nie do oferty. 
 
Pytanie: 
214. Dotyczy: Załącznik nr 7 
Treść: 22. Zamawiający udostępni Wykonawcy próbkę Systemu (nośnik danych) dostarczony razem z ofertą 
godzinę przed planowym rozpoczęciem prezentacji próbki Systemu przy asyście Zamawiającego w celu 
uruchomienia z zachowaniem warunku z pkt. 11. 
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że próbki systemu składana jest na wezwanie Zamawiającego, a nie do 
samej oferty, zgodnie z treścią SIWZ, a zapis został wprowadzony omyłkowo.  
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że próbka systemu składana jest na wezwanie Zamawiającego, a nie do samej 
oferty. 
 
Pytanie: 
215. Dotyczy: OPZ 
Treść: Możliwość wygenerowania dowolnego raportu w systemie na podstawie wprowadzonych danych. 
Użytkownik sam decyduje co ma zawierać dany raport i format pliku wyjściowego 
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli raport z zawartości bazy danych HIS, tj. 
z takich widoków jakie są dostępne do wykorzystania i może on zostać pobrany w formacie .xls, .csv, .pdf 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
216. Dotyczy: OPZ 
Treść: Wydruk opasek dla pacjenta z kodem kreskowym 
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie zobowiązania, że system będzie taką 
możliwość zapewniał. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
217. Dotyczy: OPZ 
Treść: Możliwość zlecenia dodatkowych produktów żywieniowych w ramach diety indywidualnej 
Pytanie: Czy Zamawiający pod pojęciem dodatkowych produktów żywieniowych rozumie np. zlecenie 
recepty na specjalne żywienie medyczne? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, chodzi o wystawienie recepty na żywienie medyczne. 
 
Pytanie: 
218. Dotyczy: OPZ 
Pytanie: Zamawiający nie podał dokładnie liczby osób podlegających szkoleniu, ponadto nie wskazała 
w treści OPZ liczby godzin przeznaczonych na szkolenie, które powinien zrealizować wykonawca. W 
związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za skuteczne przeprowadzenie 
szkoleń dla 34 pracowników Zamawiającego (zgodnie z liczbą licencji), jeśli wykonawca przeznaczy na 
szkolenie 100 godzin szkoleniowych (45 min / godzina szkoleniowa) w godzinach pracy Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje aby w określonym czasie personel szpitala miał zapewniony instruktaż w zakresie 
systemu, stosownie do zajmowanego stanowiska i właściwego modułu, na którym będzie pracował.  
Wskazana przez Wykonawcę liczba 34 licencji dotyczy modułu: Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział)  oraz 
modułu: Zlecenia. W OPZ jest podana także liczba pozostałych licencji. Każdy moduł będzie wymagała 
innego zaangażowania czasowego ze względu na swoja złożoność i liczbę użytkowników. 
Liczba godzin i harmonogram szkoleń zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. 
 
219. dot. wzoru umowy § 10 ust. 4 wzoru umowy  
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Licencja na korzystanie dodatkowo uprawnia do dokonywania zmian tego oprogramowania, w tym 
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz do wykonywania praw 
zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
Czy Zamawiający w ramach tego projektu zamierza samodzielnie tworzyć własne opracowania 
oprogramowania poprzez jego modyfikację? Wykonawca uznaje to za wątpliwe – biorąc pod uwagę 
zdefiniowany przez Zamawiającego cel realizacji umowy oraz status Zamawiającego jako podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu, gdyż to pole eksploatacji oraz 
wykonywanie praw zależnych nie są zgodne z potrzebami Zamawiającego, a zapis rodzi ryzyka po stronie 
Wykonawcy, które wielokrotnie podrażają cenę oferty. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż jego zdaniem 
konfiguracja oprogramowania w ramach prowadzonej działalności nie stanowi jego zmiany w rozumieniu 
w/w zapisu i jest dopuszczona zgodnie z umową. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie 
korzystał z oprogramowania wyłącznie na własny użytek – jako podmiot leczniczy udzielającego świadczeń 
zdrowotnych. Jednocześnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż gdyby Zamawiający się zdecydował na 
samodzielną modyfikację oprogramowania – wyłączona jest gwarancja, gdyż Wykonawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za takie działania Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy. Zamawiający w § 10 umowy wykreśla ust. 4. 
 
220. dot. wzoru umowy § 11 ust. 4  
Wykonawca wnosi o wyłączenie rękojmi – przedmiot jest objęty rozbudowaną gwarancją. Alternatywnie 
wykonawca wnosi o pozostawienie czasu trwania rękojmi zgodnie z kc. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
221. dot. wzoru umowy § 12 ust. 1  
Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług istnieje konieczność rozbicia 
wynagrodzenia wykonawcy m. in. na odrębne kwoty z tytułu licencji. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż 
jest uprawniony do rozbicia wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga określenia na fakturze towarów i usług zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. We 
wniosku w osobnej pozycji występuje zakup licencji a w osobnej Usługi wdrożeniowej. 
 
222. dot. wzór umowy § 12 ust. 10  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż ponosi odpowiedzialność za skutki finansowe jakichkolwiek błędów 
występujących w dokumentacji Analizy przedwdrożeniowej na zasadach ogólnych zgodnie z kc. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych zgodnie 
z Kodeksem cywilnym. 
 
223. dot. Wzór umowy § 12 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż możliwe jest wskazanie rachunku bankowe w treści umowy (wymogi 
korporacyjne po stronie wykonawcy). 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż rachunek bankowy zostanie wskazany w umowie. 
 
223. dot. wzór umowy § 15  
Wykonawca wnosi o zmniejszenie kar umownych o połowę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
224. dot. wzór umowy § 15  
Wykonawca wnosi o naliczanie kar umownych od kwot netto. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
225. dot. wzór umowy § 15  
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W związku z tym, że przewidziana kara za odstąpienie od umowy wynosi 20% wynagrodzenia brutto, 
wykonawca wnosi o przyjęcie limitacji kar umownych oraz o:  
a. zmianę słowa brutto na netto,  
b. przyjęcie limitacji kar umownych na poziomie 20% wynagrodzenia netto.  
Wyjaśniając, iż wykonawca który wykonał zobowiązanie w sposób nienależyty, nie może być traktowany 
gorzej niż Wykonawca, który zobowiązania w ogóle nie wykonał. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
226. dot. komparycji wzoru umowy  
W związku z wejściem w życie przepisu art. 4c Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w ramach umowy – na prośbę wykonawcy w komparycji zostanie 
umieszczone oświadczenie wykonawcy, iż posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą 
innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)? 
Odpowiedź:  
Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy zamieszczone będzie w dokumentacji przetargowej. Na prośbę 
Wykonawcy, przedmiotowe oświadczenie zostanie umieszczone w komparycji umowy. 
 
227. dot. umowy RODO  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż do tej umowy – będącej integralną częścią umowy głównej 
(o udzielenie zamówienia) – ma zastosowanie § 15 ust. 6 umowy głównej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzialność, o której mowa w § 15 ust. 6 umowy odnosi się  wyłącznie do 
umowy głównej. Odpowiedzialność wynikającą z umowy przetwarzania danych w imieniu administratora 
Wykonawca ponosi zgodnie z przepisami  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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
 
228. dot. Umowy RODO § 4 pkt 6 lit. a) 
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu 24 godzin. Administrator ma aż 72 godziny na zgłoszenie 
naruszenia (zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO) – tymczasem skraca czas Podmiotowi Przetwarzającemu. 
Wykonawca wnosi o przedłużenie tego terminu do 48 godzin. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę terminu na 48 godzin. 
 

Zamawiający nadmienia, że zgodnie z pkt 5 SIWZ - zapisy specyfikacji należy czytać wraz 
z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na 
zapytania Wykonawców. 

 
Modyfikacje, które zostały wprowadzone w ramach udzielonych odpowiedzi Zamawiający 

modyfikuje na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy Pzp. 
 
II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a 

ustawy, Zamawiający - dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 
 

Pkt 16 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 
„Termin składania (przesłania) ofert: 
Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” na 
stronie internetowej: 
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_________________________________________________________________________________________ 
Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf 
Zgodnie z informacją zawartą na ww. stronie internetowej, Wykonawca, aby zaszyfrować pliki 
(ofertę), musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć niniejsze postępowanie. Po wejściu w 
szczegóły tego postępowania należy odnaleźć funkcję, która umożliwia zaszyfrowanie. System 
automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak 
przygotowany plik należy przesłać. 
Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 10 marca 2021 r. godz. 10:00. 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu. 
Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie 
terminu do wniesienia odwołania. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert następuje przy wykorzystaniu strony internetowej miniPortalu. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 marca 2021 r. godz. 11:00 w Małopolski Szpital 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 
budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia 
(…)”. 

 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 22/02/2021 r. Treść 

ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 

               dr n. med. Paweł Kamiński 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny  
            im. prof. Bogusława Frańczuka 

  




