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„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 
05-400 Otwock 

 

 

    Otwock,  dnia 14.06.2018r.  

ZP 2 - 2018 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Budowa i wdrożenie- „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 

wraz z odpowiedziami.  

 

Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Zlecenia - ID.MZ.2 Możliwość zlecenia każdego elementu procesu 

leczenia oraz innych świadczeń medycznych (np. transport chorych). 

Pytanie 1. 

Definicja „każdego elementu procesu leczenia” jest nieprecyzyjna, prosimy o wymienienie elementów, 

dla których powinna być możliwość zlecania. 

Wskazanie przykładu nie precyzuje zakresu wymagań. 

 

Odpowiedź:  

Na proces leczenia składają się takie elementy jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa, , wykonywane 

czynności w gabinecie zabiegowym, transport chorych, konsultacje szpitalne, zlecenia podania leków. 

 

2. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Zlecenia - ID.MZ.4 Zapewnienie kontroli wprowadzania 

podwójnych zleceń oraz kontroli zlecenia pod kątem poprawności i kompletności 

Pytanie 2. 
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Proszę wskazać zakres kontroli zleceń. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga aby system informował użytkownika co najmniej o podwójnych zleceniach 

wprowadzonych w tym samym dniu na tego samego pacjenta z tym samym zakresem zlecenia. 

Dodatkowo system powinien kontrolować wprowadzenie informacji o osobie (jednostce) zlecającej 

badanie. 

 

3. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Zlecenia - ID.MZ.15 Możliwość na zlecania badań i konsultacji 

poza szpitalem oraz możliwość prowadzania wyników tych badań w formie papierowej, lub 

elektronicznej. 

Pytanie 3. 

Czy przez możliwość badań i konsultacji poza szpitalem jest to rozumiane jako wydanie skierowania na 

badanie? 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

4. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rozliczenia - ID.MSR.18 Możliwość zmiany wersji wysyłki 

Pytanie 4. 

Prosimy o informację w jakim celu Zamawiający chce zmieniać wersję wysyłki? Co rozumiane jest pod 

pojęciem 'wersja wysyłki'? Czy chodzi o numer paczki czy numer wersji danych statystycznych zestawu 

świadczeń? A może chodzi tylko o podniesienie (inkrementacje) numeru wersji danych zestawu 

świadczeń, aby wymusić jego ponowny eksport? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli podniesienie numeru wersji danych zestawu świadczeń, w celu ponownego 

eksportu danych. 

 

5. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rozliczenia - ID.MSR.15. Statystyki w oparciu o dane zgromadzone 

w JGP 

Pytanie 5. 
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O jakie statystyki chodzi? 

Co rozumiane jest przez pojęcie ""dane zgromadzone w JGP""? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga, aby system posiadał mechanizm tworzenia statystyk których źródłem danych 

będą dane generowane/wymagane w ramach rozliczeń z NFZ, w szczególności w zakresie realizacji 

kontraktu (chodzi o dane gromadzone w systemie). 

 

6. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rozliczenia - ID.MSR.19. Zmiana statusu produktu z 

wyszczególnieniem zakresu dat, umowy, produktu oraz wyróżnika. 

Pytanie 6. 

W jakim kontekście używane jest pojęcie status produktu? Czy produkt to pozycja rozliczeniowa, produkt 

jednostkowy, zakres świadczeń? Prosimy również o wyjaśnienie co kryje się pod pojęciem 

'wyszczególnienia zakresu dat, umowy itp.'- czy chodzi o kryteria wyszukiwania? jeżeli tak to 

wyszukiwania czego? W wymaganiu jest mowa o zmianie statusu produktu - Jakie wartości przyjmuje 

ten status? 

Prosimy o doprecyzowanie wymagania.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający poprzez produkt ma na myśli pozycję rozliczeniową, tj. produkt jednostkowy. 

Wyszczególnienie zakresu dat dotyczy umowy, zawartego w niej produktu jednostkowego z zawężeniem 

do właściwego zakresu dat oraz wyróżnika. 

 

7. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rozliczenia - ID.MSR.20. "Wybór danych do eksportu – z 

podziałem na: świadczenia z poszczególnych komórek organizacyjnych – czyli zakresów umów, pierwsze 

wolne terminy, faktury sprzedażowe, faktury na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek. 

– kolejki oczekujących, 

- faktury zakupowe, 

- rozliczenia, 

- świadczenia. 

Pytanie 7. 
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Czy zamawiającemu chodziło o możliwość wyboru typu komunikatu, jaki ma zostać wyeksportowany 

(np. świadczenia (SWIAD), pierwsze wolne terminy (LIOCZ), statystyki kolejek (LIOCZ), faktury 

sprzedażowe (FAKT), faktury zakupowe (FZX))? 

Czy w zakresie wyboru danych do eksportu (zakładamy, że już w ramach danego komunikatu) 

zamawiającemu chodziło o możliwość filtrowania danych do eksportu z wykorzystaniem kryteriów 

dedykowanych danemu typowi komunikatu (np. filtrowanie wg. Komórek organizacyjnych, umów, 

zakresów świadczeń w ramach eksportu SWIAD)? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

8. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rozliczenia - ID.MSR.26. Generowanie sprawozdań takich jak: 

MZ-Szp11b, MZ 11SZp i innych 

Pytanie 8. 

Proszę doprecyzować o jakie inne sprawozdania chodzi. 

 

Odpowiedź: Sprawozdania wymagane przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji obecnie są to:  

1. „Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej” MSWiA-32 

2. „Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych” 

MSWiA-36 

3. „Sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego” MSWiA-43 

4. „Sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego” MSWiA-38 

5. Sprawozdanie kwartalne „Leczenie szpitalne oraz długoterminowa opieka zdrowotna” 

6. Sprawozdanie kwartalne „Ambulatoryjna opieka zdrowotna” 

oraz sprawozdanie wysyłane do Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia – „Ankieta PARPA 

 

9. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rozliczenia - ID.MSR.34 Filtrowanie rekordów pacjentów z błędem 

w kolejce. 

Pytanie 9. 
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Prosimy o doprecyzowanie wymagania. Zwracamy uwagę, że potwierdzenia błędów do kolejek 

oczekujących dotyczą kolejek, a nie konkretnych wpisów w kolejce. Komunikat P_LIO (plik potwierdzeń) 

zawiera: 

Informację o statusie potwierdzenia kolejki oraz kod i opis błędu. W pliku potwierdzeń nie ma 

bezpośredniego odniesienia do pacjenta lub pozycji w kolejce oczekujących. Na jakiej podstawie 

Zgłaszający chce w takim razie wyszukiwać pacjentów z błędem w kolejce? 

 

Odpowiedź:  

Wymaganie to dotyczy walidacji wstępnej, przed wysyłką do NFZ. 

 

10. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Statystyka - ID.MSM.10. Możliwość wygenerowania / wydruku 

skorowidza alfabetycznego do Księgi Głównej. 

Pytanie 10 

Czy chodzi o wydruk Księgi alfabetyczny według nazwiska a nie według numeru? 

 

Odpowiedź:  

Tak 

 

11. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Statystyka - ID.MSM.19 "Możliwość sporządzania raportów: 

liczba przyjęć, pacjentów ubezpieczonych, nieubezpieczonych, usług zapłaconych, niezapłaconych, 

liczba osobodni i porad w wybranych okresach, liczba osób leczonych w podziale na poszczególne 

rozpoznania, kody gmin, kategorie wiekowe, wykaz osób pierwszorazowych, wykaz osób z 

poszczególnymi rozpoznaniami, ilość porad udzielonych w poszczególnych gabinetach i przez 

poszczególnych lekarzy oraz fizjoterapeutów, liczba poszczególnych zabiegów rehabilitacyjnych w 

określonym przedziale czasu i określonej komórce, liczba i wykaz porad udzielonych z podziałem na 

kobiety i mężczyzn. sprawozdanie MZ11 Szp, MZ-Szp 11 b i inne. 

Pytanie 11 

Proszę o sprecyzowanie słowa 'inne'. 

 

Odpowiedź:  

Sprawozdania wymagane przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji obecnie są to:  

1. „Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej” MSWiA-32 
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2. „Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych” 
MSWiA-36 

3. „Sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego” MSWiA-43 
4. „Sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego” MSWiA-38 
5. Sprawozdanie kwartalne „Leczenie szpitalne oraz długoterminowa opieka zdrowotna” 
6. Sprawozdanie kwartalne „Ambulatoryjna opieka zdrowotna” 
oraz sprawozdanie wysyłane do Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia – „Ankieta PARPA” 

 

12. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Oddział - ID.MSZ.4. Wyświetlenie aktualnej historii choroby 

pacjenta po zeskanowanym identyfikatorze pacjenta dostosowanego do obowiązujących aktów 

prawnych. 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system będzie umożliwiał wyszukanie pac po 

jednoznacznym identyfikatorze zapisanym w systemie? 

 

Odpowiedź:  

 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

13. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Oddział - ID.MSZ.7 Możliwość zapisywania statusów dziennych 

dla hospitalizowanego pacjenta. 

Pytanie 13 

Proszę o rozwinięcie co oznacza 'status dzienny' i prosimy o jakiś przykład. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga aby system miał możliwość odnotowywania obserwacji (lekarskich i 

pielęgniarskich) w ramach codziennego pobytu pacjenta na oddziale. 

 

14. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Oddział - ID.MSZ.8 Mechanizm przeliczania ruchu pacjentów, 

przepustowości i obłożenia łóżek. 

Pytanie 14 

Czy zamawiający oczekuje raportu prezentującego info nt ruchu pacjentów pomiędzy jednostkami? 

 

Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia raportu o ruchu pacjentów pomiędzy jednostkami 

wraz z obłożeniem łóżek. Zamawiający dopuszcza wymienione informacje na osobnych raportach. 

 

15. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Oddział - ID.MSZ.11 Obsługa elektronicznych zleceń 

oddziałowych z wysłaniem do własnych i zewnętrznych: pracowni, laboratorium, rehabilitacji, poradni, 

oddziału, innej jednostki medycznej. 

Pytanie 15 

Prosimy o sprecyzowanie słowa 'inne'. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli obsługę zleceń związanych z diagnostyką laboratoryjną, obrazową, , 

wykonywane czynności w gabinecie zabiegowym, transportem chorych, konsultacjami szpitalnymi, 

zleceniami podania leków, rehabilitacją. 

 

16. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Oddział - ID.MSZ.12 Możliwość definiowania formularzy zlecenia 

(charakterystycznych dla jednostki odbierającej zlecenie). 

Pytanie 16 

Czy zamawiający uzna za spełnione, jeżeli system umożliwi zdefiniowanie różnego formularza zlecenia 

dla każdego elementu zlecanego? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiającemu zależy na definiowaniu formularzy zlecenia zawierających elementy zlecane zależne od 

jednostki odbierającej zlecenie.  

 

17. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Oddział - ID.MSZ.31 Możliwość definiowania struktury apteczek 

oddziałowych w powiązaniu z apteką główną. 

Pytanie 17 

Prosimy o uszczegółowienie wymagania, w obecnej formie jest niezrozumiałe. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli definiowanie struktury apteczek oddziałowych zgodnie ze strukturą jednostki. 
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18. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Oddział - ID.MSZ.38 Wsparcie tworzenia planów i 

zapotrzebowania na leki Apteka Główna. 

Pytanie 18 

Proszę o uszczegółowienie wymagania w zakresie tworzenia planów. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiającemu chodzi o pomoc w tworzeniu zamówień do Apteki Głównej na podstawie zgłoszonych 

w formie elektronicznej zapotrzebowań z oddziałów. 

 

19. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Oddział - ID.MSZ.44 Możliwość ewidencji czynności 

pielęgniarskich oraz wydruk wymaganych dokumentów. 

Pytanie 19 

Proszę o sprecyzowanie przez kogo jakie dokumenty? 

 

Odpowiedź:  

Drukowanie przez osobę upoważnioną dokumentów zawierających elementy czynności pielęgniarskich. 

 

20. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Oddział - ID.MSZ.52 Możliwość wprowadzenia receptury oraz 

oznaczenia braku zamiennika. 

Pytanie 20 

Czy zamawiającemu chodzi ze w ramach ewidencji recepty chce oznaczyć ze pacjent ma przyjąć ten lek 

i nie można go zmieniać? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli możliwość utworzenia recepty na podstawie opisu składników leku (bez 

wyboru z bazy leków) oraz oznaczenia braku możliwości zamiany tej receptury lub jej składników na 

inne. 

 

21. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rehabilitacja - ID.MR.3. Obsługa zleceń z jednostek 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

Pytanie 21 

Co oznacza obsługa zleceń z jednostek zewnętrznych? 
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Odpowiedź:  

Możliwość wprowadzenia papierowego zlecenia do systemu. 

 

22. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Apteka - ID.MAS.36 Raporty i zestawienia generowane i 

definiowane przez użytkownika na podstawie wszystkich dostępnych danych, w tym: 

- na podstawie obrotów, rodzaju asortymentów, „alarm” przy niskim stanie zapasów. 

Pytanie 22 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „„alarm” przy niskim stanie zapasów.”? 

Jakiej funkcjonalności Zamawiający oczekuje w tym zakresie? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje wydruku raportu z informacją na temat leków o niskim stanie zapasów, wcześniej 

określonych przez użytkownika systemu. 

 

23. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Poradnia - ID.PPA.11 Możliwość zaewidencjonowania w 

programie i modyfikacji poszczególnych jednostek organizacyjnych Szpitala (gabinety, rejestracje, izby 

przyjęć, oddziały pracownie, itd..). 

Pytanie 23 

Prosimy o doprecyzowanie jakie inne jednostki organizacyjne szpitala kryją się pod skrótem "itd." lub 

prosimy o usunięcie skrótu. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli odtworzenie w systemie struktury organizacyjnej jednostki obecnej a także 

możliwość bieżącego modyfikowania zgodnie z zachodzącymi zmianami w strukturze organizacyjnej 

Szpitala. 

 

24. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Poradnia - ID.PPA.14 Wykorzystanie słowników zarówno 

standardowych (ICD-10, ICD-9 CM, Słownik Kodów Terytorialnych GUS, słownik trybów przyjęcia, 

słownik płatników i instytucji zewnętrznych itp.), jak i wewnątrzzakładowych. 

Pytanie 24 

Prosimy o doprecyzowanie jakie inne słowniki kryją się pod skrótem 'itp' lub prosimy o usunięcie skrótu. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla skrót ‘itp.’ 

 

25. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rejestracja - ID.PPR.12. Możliwość kopiowania odbytych wizyt. 

Pytanie 25 

Prosimy o wskazanie zakresu kopiowanych danych z wizyty? 

 

Odpowiedź:  

Dane osobowe pacjenta, ICD 9, ICD 10 i produkt jednostkowy. 

 

26. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rejestracja - ID.PPR.26. Możliwość określenia płatnika oraz: 

- wprowadzenia uwag, 

- wydłużenia czasu trwania wizyty podczas rezerwacji terminu." 

Pytanie 26 

Czy wprowadzanie uwag dotyczy rezerwacji terminu? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

27. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rejestracja - ID.PPR.29. Automatyczne sprawdzanie 

prawidłowości powiązań pomiędzy Ubezpieczycielem i Płatnikiem. 

Pytanie 27 

Czy chodzi o weryfikację uprawnień pacjenta podczas rejestracji wizyty np. sprawdzenie czy pacjent jest 

beneficjentem danej umowy? 

 

Odpowiedź: 

 Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

28. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rejestracja - ID.PPR.35. Możliwość rezerwacji terminu wizyty ze 

zlecenia lekarskiego wystawionego w gabinecie. 

Pytanie 28 
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Czy chodzi o możliwość zaplanowania kolejnej wizyty podczas ewidencji bieżącej? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli zaplanowanie kolejnej wizyty w trakcie trwania wizyty lekarskiej. 

 

29. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rejestracja - ID.PPR.39 Możliwość przeglądania wizyt 

historycznych i zaplanowanych w zależności od statusów. 

Pytanie 29 

Czy chodzi o przegląd w kontekście jednego pacjenta czy listy pacjentów? 

 

Odpowiedź:  

Chodzi o przegląd w kontekście jednego pacjenta i listy pacjentów. 

 

30. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rejestracja - ID.PPR.47 System pozwala na zapisanie w Rekordzie 

Pacjenta nr telefonu, na który może być wysyłana informacja SMS. System umożliwia wysyłanie smsów 

bez wychodzenia z systemu. 

Pytanie 30 

Czy intencją Zamawiającego jest to, by system umożliwiał zdefiniowanie treści wiadomości oraz wysłanie 

jej do zdefiniowanej grupy odbiorców z poziomu interfejsu GUI oferowanego systemu. 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

31. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rejestracja - ID.PPR.50 Możliwość rejestrowania pacjenta bez 

skierowania do jednostki wymagającej skierowań – wymagane ostrzeżenie dla tego typu rejestracji. 

Pytanie 31 

Czy chodzi o kontynuacje leczenia - odpowiedni tryb przyjęcia? 

 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający ma na myśli zarejestrowanie pacjenta do jednostki wymagającej skierowania.  
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32. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rejestracja - ID.PPR.51 System umożliwia wprowadzenia limitów 

przyjęć do poradni na: 

- wybrany miesiąc, 

- dowolny wybrany okres czasu. 

Pytanie 32 

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli limit przyjęć będzie konfigurowalny w ramach 

terminarza i weryfikowany podczas planowania nowego terminu? 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

33. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Rejestracja - ID.PPR.52 System umożliwia wprowadzenie limitu 

przyjęć dla lekarza na dowolny wybrany okres czasu. 

Pytanie 33 

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli limit przyjęć będzie konfigurowalny w ramach 

terminarza i weryfikowany podczas planowania nowego terminu? 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

34. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Poradnia Gabinet - ID.PPG.21 Możliwość wpisania kodu 

chorobowego ICD-10 jako: 

- kodu chorobowego wstępnego, 

- kodu chorobowego zasadniczego, 

- kodu chorobowego dodatkowego, 

- kodu chorobowego współistniejącego, 

- kodu chorobowego V-Y. 

Pytanie 34 

Czy przez rozpoznanie wstępne Zamawiający rozumie rozpoznanie ze skierowania? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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35. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Poradnia Gabinet - ID.PPG.31 Możliwość zamykania procesu 

leczniczego z poziomu gabinetu lekarskiego. 

Pytanie 35 

Czy chodzi o zaewidencjonowanie trybu zakończenia wizyty? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

36. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Poradnia Gabinet - ID.PPG.33 Możliwość obejrzenia dołączonych 

plików multimedialnych z jednego okna. 

Pytanie 36 

Prosimy o doprecyzowanie co Zmawiający rozumie przez określenie 'z jednego okna'? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający poprzez określenie 'z jednego okna' rozumie możliwość podglądu plików multimedialnych 

bez potrzeby otwierania dodatkowego okna. 

 

37. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Poradnia Gabinet - ID.PPG.54 Dostęp do informacji o refundacji 

leków. 

Pytanie 37 

Co Zamawiający rozumie przez dostęp do informacji o refundacji leków? Z jakiego miejsca użytkownik 

miałby mieć taką możliwość podglądu refundacji? 

 

Odpowiedź:  

Poprzez ‘Dostęp do informacji o refundacji leków.’ Zamawiający rozumie możliwość podglądu informacji 

dotyczących refundacji leków. Użytkownik ma mieć dostęp do tych informacji z poziomu wystawienia 

recepty. 

 

38. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Poradnia Ewidencja - ID.PPE.13 Możliwość wyeksportowania 

historii wizyt pacjenta w danej jednostce do pliku XML lub PDF. 

Pytanie 38 
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Czy znana jest oczekiwana struktura pliku, zakres informacji? 

 

Odpowiedź:  

Oczekiwany zakres informacji dotyczący ewidencji historii wizyt pacjenta w danej jednostce: data 

rejestracji wizyty, data przyjęcia, jednostka, lekarz przyjmujący, kod ICD 10, data skierowania, przyczyna 

skreślenia. 

 

39. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Urządzenia mobilne - ID.MUM.11. Sprawdzanie wyników badań. 

Pytanie 39 

W jaki sposób system ma sprawdzać wyniki badań? Czy Zamawiającemu chodzi o możliwość podglądu 

wyników badań? 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

40. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Urządzenia mobilne - ID.MUM.21. Moduł umożliwia przegląd 

wyników badan laboratoryjnych / diagnostycznych pacjenta z minimalnym zakresem informacji: Data 

zlecenia, Lekarz zlecający, Skróty i nazwy zleconych badan, Tryb realizacji zlecenia (Normalne, Cito). 

Pytanie 40 

W wyszczególnionym minimalnym zakresie informacji przeglądanego wyniku Zamawiający nie wskazuje 

samej treści wyniku, w związku z tym czy intencją Zamawiającego jest brak dostępu do treści wyniku 

badania? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający doprecyzowuje punkt poprzez dopisanie do wymaganego minimalnego zakresu informacji: 

treść wyniku badania. 

 

41. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – Urządzenia mobilne - ID.MUM.24. Moduł umożliwia 

odnotowanie tzw. leków pacjenta (leków spoza apteczki oddziałowej). 

Pytanie 41 

Prosimy o doprecyzowanie w jakim miejscu mają być odnotowywane leki pacjenta? 
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Odpowiedź:  

W ramach struktury Apteczek Oddziałowych z przypisaniem leku do danego pacjenta na oddziale. 

 

42. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – e-skierowanie - Moduł zostanie wyposażony w moduł 

analityczny umożliwiający drukowanie raportów miesięcznych/kwartalnych/rocznych ze stanu realizacji 

usług. 

Pytanie 42 

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących modułu analitycznego albo o rezygnację z wymagania 

ze względu na brak konkretnych informacji. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli możliwość tworzenia statystyk/raportów z wykorzystaniem zakresu danych 

wymienionych w wymaganiach funkcjonalnych dot. Modułu e-skierowanie, określonych w załącznikach 

1A oraz 1C do SIWZ. Doprecyzowanie nastąpi na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

 

 

43. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – e-skierowanie - ID.ESK.5. System umożliwia przesłanie informacji 

medycznej związanej z pacjentem w ramach zlecenia. 

Pytanie 43 

Czy poprzez sformułowanie "przesłanie informacji medycznej związanej z pacjentem w ramach zlecenia" 

Zamawiający rozumie dołączenie odpowiednich informacji do przesyłanego skierowania? 

 

Odpowiedź: 

 Tak 

 

44. Dotyczy: Załącznik-nr-1c-do-SIWZ – II Usługa e-skierowanie – II Usługa e-skierowanie – wersja 

Otwock - Dodatkowo każdy z procesów elementarnych procesu wspierany przez system informatyczny 

będzie liczył czas realizacji poszczególnych zadań procesu. 

Pytanie 44 

Prosimy o sprecyzowanie jakie procesy elementarne ma na myśli Zamawiający w kontekście liczenia 

czasu realizacji albo o rezygnację z wymagania ze względu na jego niedostateczne doprecyzowanie. 
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Odpowiedź:  

Moduł analityczny dotyczy poziomu dostępności usługi dla użytkowników. Doprecyzowanie nastąpi na 

etapie analizy przedwdrożeniowej. 

 

45. Dotyczy: Załącznik-nr-1c-do-SIWZ – II Usługa e-skierowanie – System informatyczny zostanie 

wyposażony w moduł analityczny umożliwiający drukowanie raportów 

miesięcznych/kwartalnych/rocznych ze stanu realizacji usług. 

Pytanie 45 

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących modułu analitycznego albo o rezygnację z wymagania 

ze względu na brak konkretnych informacji. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli możliwość tworzenia statystyk/raportów z wykorzystaniem zakresu danych 

wymienionych w wymaganiach funkcjonalnych dot. Modułu e-skierowanie, określonych w załącznikach 

1A oraz 1C do SIWZ. Doprecyzowanie nastąpi na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

 

46. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – e-monitorowanie leczenia - "Moduł zostanie wyposażony w 

moduł analityczny umożliwiający drukowanie raportów miesięcznych/kwartalnych/rocznych ze stanu 

realizacji usług. 

Pytanie 46 

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących modułu analitycznego albo o rezygnację z wymagania 

ze względu na brak konkretnych informacji. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli możliwość tworzenia statystyk/raportów z wykorzystaniem zakresu danych 

wymienionych w wymaganiach funkcjonalnych dot. Modułu e-monitorowanie leczenia, określonych w 

załącznikach 1A oraz 1C do SIWZ. Doprecyzowanie nastąpi na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

 

47. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – e-monitorowanie leczenia- ID.EML.4. System będzie umożliwiał 

wysyłkę sms (powiadomienia) o konieczności wypełnienia ankiety zgodnie z harmonogramem. 

Pytanie 47 
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Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących modułu analitycznego albo o rezygnację z wymagania 

ze względu na brak konkretnych informacji. 

 

Odpowiedź:  

Pytanie nie dotyczy przedstawionego wymagania. 

 

48. Dotyczy: Załącznik-nr-1a-do-SIWZ – e-rehabilitacja- "Moduł zostanie wyposażony w moduł 

analityczny umożliwiający drukowanie raportów miesięcznych/kwartalnych/rocznych ze stanu realizacji 

usług. 

Pytanie 48 

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących modułu analitycznego albo o rezygnację z wymagania 

ze względu na brak konkretnych informacji. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli możliwość tworzenia statystyk/raportów z wykorzystaniem zakresu danych 

wymienionych w wymaganiach funkcjonalnych dot. Modułu e-rehabilitacja, określonych w załącznikach 

1A oraz 1C do SIWZ. Doprecyzowanie nastąpi na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

 

49. Dotyczy: Załącznik-nr-1c-do-SIWZ – IX.2 Obsługa formularzy elektronicznych - "Zgodnie 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności należy tak projektować 

systemy informatyczne, aby istniała prosta możliwość przekazania szablonów formularzy 

elektronicznych do centralnego repozytorium ePUAP." 

Pytanie 49 

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju szablony formularzy elektronicznych Zamawiający chce 

przekazywać do repozytorium ePUAP oraz w jakim celu albo o rezygnację z wymagania ze względu na 

jego niedostateczne doprecyzowanie i zbytnią ogólność. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający chce przekazywać do repozytorium następujące formularze : 

Formularz logowania do systemu e-usług . 

Formularz skierowania do szpitala.  

Formularz udostępnionych danych medycznych w ramach procesu monitorowania procesu leczenia. 
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Formularz skierowania w ramach nakazu sądowego leczenia. 

Formularz ankiety katamnestycznej. 

Formularz skierowania na rehabilitację. 

 

50. Dotyczy: Załącznik 1c do SIWZ – 3. Import badań zawierających grafikę wysokiej rozdzielczości. 

Import powinien polegać na przetransportowaniu badania ze stacji roboczej w formacie DICOM do 

archiwum PACS zintegrowanego z EDM. 

Pytanie 50 

Według posiadanej wiedzy Repozytorium EDM nie przechowuje obrazów w standardzie DICOM. 

Czy Zamawiający dopuszcza, by w repozytorium EDM znajdował się jedynie opis badania zawierający 

odnośnik do artefaktów w systemie zewnętrznym (bezpieczny link)? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

51. Odnośnie ZAŁACZNIKA NR 12 DO SPECYFIKACJI – Istotne postanowienia umowy 

Pytanie 51.  

Wykonawca sugeruję zmianę §4 ust. 1 celem określenia terminu wykonania zobowiązań przez 

Zamawiającego poprzez dodanie 

„Zamawiający w okresie trwania Umowy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania 

Wykonawcy zobowiązuje się do: 

a. zapewnienia i udostępnienia Wykonawcy Infrastruktury Sprzętowej Zamawiającego; 

b. zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których wykonywany będzie przedmiot Umowy; 

c. zapewnienia Wykonawcy dostępu w okresie wdrożenia i serwisu do Infrastruktury i Oprogramowania; 

d. wydania Wykonawcy dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego; 

e. współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy.” 

Powyższe uwarunkowane jest tym, że umowa wdrożenia jest rodzajem umowy o dzieło i wykonanie 

zobowiązań przez jedną ze stron (Wykonawca) możliwe jest po uprzednim, terminowym współdziałaniu 

drugiej strony.  

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający zna swoje obowiązki, w tym 

wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że w niektórych 

przypadkach wykonanie obowiązków przez Zamawiającego w zaproponowanym wyżej terminie może 

być niemożliwe (np. w okresie świątecznym, w przypadku nagłej nieobecności właściwego w danej 

sprawie pracownika Zamawiającego itp.). 

 

 

Pytanie 52.   

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wprowadzi do §6 o treści: 

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

uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo 

dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który 

stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych” 

Zdarza się, że Zamawiający nie współpracują z Wykonawcą przy realizacji obowiązków umownych i 

bezpodstawnie odmawiają odbioru umowy, w takich przypadkach powyższe postanowienie jest 

konieczne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zauważając, że instytucja jednostronnego 

protokołu odbioru jest często nadużywana przez wykonawców, którzy kwestionując istnienie 

„uzasadnionej przyczyny” do odmowy podpisania protokołu, domagają się zapłaty wynagrodzenia 

pomimo nienależycie wykonanego zamówienia.  

 

 

Pytanie 53.  

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w §8 widzi możliwość dokonania zmian w zakresie 

wszelkich kar umownych poprzez wprowadzenie w miejsce słów „wartości brutto” słowa „wartości 

netto”. Wykonawca wskazuje że wysokość kar umownych została określona na wysokim poziomie 

dodatkowo podając, że kary umowne określone postanowieniami umowy zostały określone w taki 

sposób, że są naliczane od kwoty „brutto” wynagrodzenia Wykonawcy. Zważywszy, że odszkodowanie 

wypłaca się zawsze od kwoty netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia wykonawcy) 

powyższe powoduje że następuje nie uzasadnione podwyższenia wysokości kar umownych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zauważając, że odniesienie się do wartości 

brutto jest standardem w tego typu umowach. 

 

Pytanie 54.  

Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza dodanie postanowienia w §8 o treści: 

„Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 20% wartości 

netto wynagrodzenia.” 

Wykonawca argumentuje zmianę powyższego ustępu, faktem, że wyższe ograniczenie niż wskazane w 

propozycji musiałoby skutkować przeszacowaniem umowy, która zasadniczo odbiegać będzie od 

obowiązujących realiów rynkowych. Zasady dobro-rynkowego partnerstwa, wskazują aby umowa, także 

w trybie Prawa Zamówień Publicznych czyniła zadość funkcjonującym zasadom rynku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zauważając, że kara umowna ma charakter 

dyscyplinujący wykonawcę i motywujący go do prawidłowej realizacji umowy. W przypadku 

wykonywania umowy zgodnie z jej treścią, kary umowne nie będą naliczone. 

 

 

Pytanie 55.  

Wykonawca sugeruje aby w §8 w miejsce słowa „opóźnienie” użyć terminu bardziej właściwego a 

mianowicie „zwłoka” – co skutkować będzie naliczeniem kar w sytuacji zawinienia przez Wykonawcę w 

innym wypadku naliczenie kar będzie niezasadne. Wykonawca wskazuje, że właściwym jest ponoszenie 

konsekwencji wyłącznie za okoliczności zależne od Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Celem Zamawiającego jest uzyskanie 

przedmiotu zamówienia w sposób należyty i terminowy, zaś obowiązkiem wykonawcy jest takie 

zaplanowanie prac, by cel ten został osiągnięty. Co więcej, naliczanie kar za opóźnienie jest standardem 

w tego typu umowach. 
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Pytanie 56. 

Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu w §8 o treści: „Całkowita 

odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100% wartości z umowy 

netto.” 

Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje 

możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami 

funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona odpowiedzialnością, 

wpływają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości 

kontraktu, Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie. 

Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analizę dobrych 

praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów 

informatycznych 7 Osi POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie 

przekazanych dokumentów wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania 

danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. 

Jedną z istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi: 

- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności 

kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”. 

- „(…)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest 

to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do 

skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na ww. zmianę zauważając, że ograniczenie odpowiedzialności w 

kształcie zaproponowanym przez wykonawcę pozbawiłoby zamawiającego możliwości dochodzenia 

odszkodowania w sytuacji, gdy szkoda, za którą odpowiedzialność ponosiłby wykonawca, 

przewyższałaby wysokość wynagrodzenia netto wykonawcy z umowy. Jest to zjawisko niepożądane i 

jako takie nie zasługuje na uwzględnienie. Na marginesie należy wskazać, że wykonawca odniósł się do 

tez zawartych w "Analizie dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG” wybiórczo, pomijając zawarte na str. 

55 ww. dokumentu przykładowe postanowienia umowne regulujące kwestię ograniczenia 
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odpowiedzialności w umowach, dotyczące możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przez Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 57.  

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie § 8 ust. 3 o treści: 

„Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy, po 

uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej dotyczącej naliczenia kar umownych z zastrzeżonym 

terminem płatności nie krótszym niż 7 dni, na co Wykonawca wyraża zgodę.” 

Zasady z KC jasno precyzują zasady potrącania wymagalnych należności pieniężnych. Wprowadzenie 

powyższego postanowienia jest rażąco niesprawiedliwe wobec Wykonawcy, który nie ma możliwości 

przedyskutowania zasadności nałożenia kar. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wskazując, że taki zapis jest niezbędny do 

skutecznego dochodzenia należności z tytułu kar umownych przez Zamawiającego. Co więcej, zapis ten 

jest także standardem w tego typu umowach. 

 

 

Pytanie 58.  

Dotyczy: SIWZ rozdz. V – warunki udziału w postępowaniu  

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla poszczególnych zadań: 

3.1.Zadanie 1 - wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu – opisane w Załączniku nr 1 A 

3.2.Zadanie 2 - wymagania dla infrastruktury sprzętowej Systemu – opisane w Załączniku nr 1 B 

W warunkach udziału w postępowaniu dla Zadania 1 zawarł wymagania dotyczące dysponowania 

następującymi osobami: 

1 Kierownik projektu 

Minimalne wykształcenie/uprawnienia – Wykształcenie wyższe – Certyfikat z zakresu zarządzania 

projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny, np.: IPMA CPM, PMI PMP Minimalne doświadczenie 

– co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako w realizacji co najmniej 3 projektów 

informatycznych o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każdy w roli kierownika projektu lub 
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zastępcy kierownika, – w ostatnich 3 latach kierował co najmniej jednym projektem informatycznym 

(przez cały okres ich trwania) o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto, zakończonym sukcesem tj. 

odebranym przez zamawiającego, polegającym na budowie systemu informatycznego dla podmiotu 

leczniczego obejmującym: dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej (serwery, macierz, system 

backupu) oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania w tym oprogramowania 

udostępniającego e-usługi. 

2 Specjalista ds. medycznych 

Minimalne wykształcenie/uprawnienia – Wykształcenie wyższe Minimalne doświadczenie – posiada co 

najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji osoby wdrażającej, rozumiane jako 

udział w co najmniej dwóch projektach realizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie analizy 

wymagań, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych. 

3 Specjalista ds. baz danych 

Minimalne wykształcenie/uprawnienia – Wykształcenie wyższe Minimalne doświadczenie – posiada co 

najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych, – posiada 

znajomość oferowanych baz danych poświadczoną ważnym certyfikatem załączonym do oferty. 

4 Specjalista ds. wirtualizacji 

Minimalne wykształcenie/uprawnienia – Wykształcenie wyższe Minimalne doświadczenie – posiada 

znajomość środowisk Microsoft na poziomie co najmniej Microsoft Solution Expert: Server 

Infrastracture, Productivity, Cloud Platform and Infrastracture, oraz certyfikacje z zakresu Server 

Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center, Microsoft Certified Solution Associate 

z zakresu MS Windows 2008/2012/2016, poświadczone ważnymi certyfikatami załączonymi do oferty, 

– posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i konfiguracji serwerowych 

środowisk wirtualnych. 

5 Specjalista ds. bezpieczeństwa 

Minimalne wykształcenie/uprawnienia – Wykształcenie wyższe Minimalne doświadczenie – posiada 

znajomość oferowanej technologii UTM w postaci ukończonych minimum 2 poziomów szkolenia 

technicznego, poświadczonego ważnymi certyfikatami załączonymi do oferty, – posiada co najmniej 3- 

letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i konfiguracji systemów UTM. 

6 Specjalista ds. bezpieczeństwa w zakresie ISO 27001 

Minimalne wykształcenie/uprawnienia – Wykształcenie wyższe Minimalne doświadczenie – posiada co 

najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji testów penetracyjnych i audytów 
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bezpieczeństwa, – posiada doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych 

poświadczone ważnym certyfikatem CISA lub CISSP. 

7 Specjalista ds. kontroli jakości. 

Minimalne wykształcenie/uprawnienia – Brak wymagań Minimalne doświadczenie – posiada 

doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz znajomość procedur, metod i narzędzi testowych. 

Podczas gdy dl 

a Zadania 2 nie przedstawił żadnych wymagań odnośnie dysponowania potencjałem osobowym. 

Biorąc pod uwagę specyfikę obu części postępowania wnosimy o weryfikacje i modyfikację SIWZu w 

zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu z podziałem na oba Zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących warunku udziału dla Zadania nr 2. 

 

Pytanie 59.  

Informujemy o niezgodności z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego polegającej na podjęciu 

w przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia, polegających na sporządzeniu Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w zakresie określenia opisu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiającemu zarzucam naruszenie: 

1. Art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP poprzez opis przedmiotu zamówienia 

utrudniającego uczciwą konkurencję tj. w sposób wskazujący konkretne produkty. 

Interes potencjalnych Wykonawców w uzyskaniu zamówienia został naruszony przez Zamawiającego w 

przedmiotowym postępowaniu, poprzez takie sformułowanie zapisów SIWZ, które utrudniając 

Wykonawcom dostęp do zamówienia. W konsekwencji, istnieje możliwość poniesienia szkody przez 

potencjalnych Wykonawców. 

Wskazując na powyższe wnoszę o: 

 Dokonanie czynności polegającej na modyfikacji treści SIWZ w zakresie określenia opisu 

przedmiotu Zamówienia, tak aby zmodyfikowane zapisy SIWZ były zgodne z ustawą PZP. 

Odnosząc się do zarzutu, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, 

natomiast ust. 2 wskazuje, że Przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób, który mógłby utrudnić 

uczciwą konkurencję, ust. 3 określa, że Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie 
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znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produkt ów, chyba, że jest to 

uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i zmawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”. 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO 1447/10 zwróciła uwagę, że Z 

regulacji prawa wspólnotowego wynika, iż Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia neutralnego 

opisu przedmiotu zamówienia, wyczerpującego oraz sporządzonego w sposób przejrzysty. Opis 

przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać oferentom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może 

powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję. 

 

Odpowiedź: 

Twierdzenie wykonawcy jest nieskonkretyzowane, wykonawca nie wskazuje, poprzez sformułowanie 

którego konkretnie zapisu SIWZ Zamawiający rzekomo naruszył przepis ustawy PZP. Powyższe 

powoduje, że Zamawiający nie ma możliwości odniesienia się do twierdzeń wykonawcy. Na marginesie 

zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły 3 odwołania, których przedmiotem jest m.in. 

zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 29 ust. 1 ustawy PZP (treść odwołań wraz ze szczegółowym 

opisem zarzutów znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.zozmswia.pl 

www.zozmswia.pl ). Pierwsze postępowanie (odwołanie Atende Medica) zostało umorzone a dwa 

pozostałe odwołania oddalone.  

 

W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ  

60. – 65. Dotyczy zadania nr 2 – 1.1. Urządzenie IDS/IPS (UTM) – 1 sztuka 

Podane wymagania spełnia wyłącznie jeden producent – firma Fotigate. Z modelem FG 200E. Żaden z 

innych producentów nie jest w stanie spełnić podanej przez Zamawiającego specyfikacji. 

Pytanie 60.  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 8 portów Gigabit Ethernet RJ-45 oraz 4 gniazdami SFP 

1Gbps. 

Jest to wartość wystarczająca do realizacji założeń opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a 

pozwoli zaoferować urządzenia znacznie bardziej atrakcyjne cenowo. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający informuje iż nie zgadza się z Pytającym gdyż znane są mu minimum 2 rozwiązania 2 różnych 

producentów dostępne na rynku, które spełniają warunek zawarty w pytaniu.  

Nie, Zamawiający nie dopuści rozwiązania posiadającego 8 portów GbE RJ-45 oraz 4 gniazd SFP 1 GbE. 

Wymagania Zamawiającego co do ilości wymaganych portów wynikają z konieczności podłączenia 

posiadanej i planowanej infrastruktury. 

 

 

Pytanie 61.  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące nie mniej niż 1 mln jednoczesnych połączeń oraz 40000 

nowych połączeń na sekundę.  

Obecne wartości znacznie przekraczają potrzeby Zamawiającego, a co za tym idzie w znacznym stopniu 

ograniczają konkurencję i podrażają koszty urządzeń oraz późniejszego utrzymania nie niosąc za sobą 

żadnych korzyści. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 

 

Pytanie 62.  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wydajności szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512B przy 

zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż AES256 –SHA256: nie mniej niż: 2Gbps? 

Obecne wartości znacznie przekraczają potrzeby Zamawiającego, a co za tym idzie w znacznym stopniu 

ograniczają konkurencję i podrażają koszty urządzeń oraz późniejszego utrzymania nie niosąc za sobą 

żadnych korzyści. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 

 

Pytanie 63.  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wydajności skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami dla 

ruchu http minimum: 1,6 Gbps? 
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Obecne wartości znacznie przekraczają potrzeby Zamawiającego, a co za tym idzie w znacznym stopniu 

ograniczają konkurencję i podrażają koszty urządzeń oraz późniejszego utrzymania nie niosąc za sobą 

żadnych korzyści. 

 

Odpowiedź:  
Nie Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. 
 

 

Pytanie 64.  

Prosimy o usunięcie zapisu pracy w trybach: transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. 

Ogranicza on konkurencję i uniemożliwia zaoferowanie produktu konkurencyjnego. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu pracy w trybie transparentnym. Jednocześnie nie wyraża zgody 

na usunięcie zapisu dotyczącego pracy w trybie monitorowania na porcie SPAN. 

 

 

Pytanie 65.  

Prosimy o usunięcie zapisu Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH. 

Ogranicza on konkurencję i uniemożliwia zaoferowanie produktu konkurencyjnego. 

 

Odpowiedź:  
Nie Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. 
 

 

66. – 68. Dotyczy zadania nr 2 – 1.2. Stacje robocze – 30 sztuk 

Aktualnie nie ma na rynku urządzenia spełniającego zapisy SIWZ, dopuszczenie poniższych zmian 

umożliwi zaoferowanie stacji roboczych spełniających wymagania SIWZ. Negatywne odpowiedzi na 

pytania uniemożliwią złożenie spełniającej oferty. 

 

 

Pytanie 66.  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o kątach widzenia Horizontal/Vertical min. 89/89? 
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Odpowiedź:   
Nie Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. 
 

 

Pytanie 67.  

Zamawiający wymaga głośności jednostki centralnej w trybie (IDLE) wynoszącą 22 dB. Czy Zamawiający 

dopuści urządzenie pracujące w trybie (IDLE) maksymalnie 26 db. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.  
 

 

Pytanie 68.  

Zamawiający wymaga gwarancji 3 lat z czasem skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym. 

Prosimy o dopuszczenie serwera z gwarancją z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. 

 

Odpowiedź:  
Preambuła pytanie dotyczyła stacji roboczych, więc Zamawiający odniesie się do gwarancji stacji 

roboczych. Nie Zamawiający nie dopuści gwarancji z czasem reakcji. Wymagania Zamawiającego zostały 

precyzyjnie określone w stosownym punkcie SIWZ. 

 

 

69. – 72. Dotyczy zadania 1 – 1.1. Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki 

Aktualnie nie ma na rynku urządzenia spełniającego zapisy SIWZ, dopuszczenie poniższych zmian 

umożliwi zaoferowanie stacji roboczych spełniających wymagania SIWZ. Negatywne odpowiedzi na 

pytania uniemożliwią złożenie spełniającej oferty. 

 

Pytanie 69.  

Zamawiający wymaga w serwerze min. 3 sloty PCle Gen 3 o prędkości min. X16. 

Czy Zamawiający dopuści min. 1 slot PCle Gen 3 o prędkości min. X16. 

 

Odpowiedź:  
Nie ze względu na konieczność późniejszej rozbudowy Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. 
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Pytanie 70.  

Zamawiający wymaga w serwerze wbudowanych minimum 4 portów typu Gigabit Ethernet Base-T. 

Czy Zamawiający dopuści Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. oraz 

zainstalowana dodatkowa karta 2x 1 Gb Base-T nie zajmująca slotów PCle? 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie 
 

 

Pytanie 71.  

Zamawiający wymaga w serwerze min. 3 porty USB 2.0 z przodu obudowy z tego minimum 2 USB 3.0. 

czy Zamawiający dopuści 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy? 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie 
 

 

Pytanie 72.  

Zamawiający wymaga gwarancji serwera z czasem skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym. 

Prosimy o dopuszczenie serwera z gwarancją z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. 

 

Odpowiedź:  
Nie Zamawiający nie dopuści gwarancji z czasem reakcji. Wymagania Zamawiającego zostały precyzyjnie 

określone w stosownym punkcie SIWZ. 

 

 

73. – 76.  Dotyczy zadania nr 1 – NAS Serwer BACKUP 

Aktualnie nie ma na rynku urządzenia spełniającego zapisy SIWZ, dopuszczenie poniższych zmian 

umożliwi zaoferowanie stacji roboczych spełniających wymagania SIWZ. Negatywne odpowiedzi na 

pytania uniemożliwią złożenie spełniającej oferty. 

 

Pytanie 73.  
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Zamawiający wymaga gniazda PCI min. dwa sloty PCIe gen 2 o prędkości min. X16, min. dwa sloty PCIe 

gen 3 o prędkości min. X18. Czy Zamawiający dopuści 1 x PCIe gen 3 x 16? 

 

Odpowiedź:  
Nie ze względu na konieczność późniejszej rozbudowy Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. 
Jednocześnie Zamawiający prostuje omyłkę pisarską dotyczącą portów x18, Zamawiającemu chodziło o 
porty x8. 
 

Pytanie 74.  

Zamawiający wymaga min. 2 porty USB 3.0 z przodu. Czy Zamawiający dopuści 2 porty 2.0 z przodu 

obudowy? 

 

Odpowiedź:  

Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 75.  

Zamawiający wymaga gwarancji serwera z czasem skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym. 

Prosimy o dopuszczenie serwera z gwarancją z czasem reakcji z następnym dniu roboczym. 

 

Odpowiedź:  
Nie Zamawiający nie dopuści gwarancji z czasem reakcji. Wymagania Zamawiającego zostały precyzyjnie 

określone w stosownym punkcie SIWZ. 

 

 

Pytanie 76.  

Zamawiający wymaga gwarancji dysku sieciowego z czasem gwarantowanej naprawy w następnym dniu 

roboczym. 

Prosimy o dopuszczenie dysku sieciowego z gwarancją z czasem reakcji z następnym dniu roboczym. 

 

Odpowiedź:  
Nie Zamawiający nie dopuści gwarancji z czasem reakcji. Wymagania Zamawiającego zostały precyzyjnie 

określone w stosownym punkcie SIWZ. 
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77. Dotyczy zadania nr 1 – Macierz dyskowa – 1 sztuka 

Aktualnie nie ma na rynku urządzenia spełniającego zapisy SIWZ, dopuszczenie poniższych zmian 

umożliwi zaoferowanie stacji roboczych spełniających wymagania SIWZ. Negatywne odpowiedzi na 

pytania uniemożliwią złożenie spełniającej oferty. 

 

Pytanie 77.  

Zamawiający wymaga gwarancji macierzy z czasem skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym. 

Prosimy o dopuszczenie serwera z gwarancją z czasem reakcji z następnym dniu roboczym. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje iż nie zgadza się z Pytającym gdyż znane są mu minimum 2 rozwiązania 2 różnych 

producentów dostępne na rynku, które spełniają warunek zawarty w pytaniu. 

Nie Zamawiający nie dopuści gwarancji z czasem reakcji. Wymagania Zamawiającego zostały precyzyjnie 

określone w stosownym punkcie SIWZ. 

 

 

78. – 96. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ  

 

Pytanie 78.  

ID.OG.13. poz. d - Zamawiający opracuje listy uczestników szkoleń (wyłącznie osoby ze znajomością co 

najmniej podstawowej obsługi komputera) oraz zapewni pomieszczenie do przeprowadzenia szkoleń 

gdzie Wykonawca dostarczy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia oraz umożliwi dostęp do 

oprogramowania do celów szkoleniowych.  

Czy przez umożliwienie dostępu do oprogramowania Zamawiający rozumie bezpośredni dostęp osób 

szkolonych do oprogramowania podczas szkolenia ? 

Jaką maksymalną liczbę osób w grupie Zamawiający zakłada podczas jednego szkolenia ?  

Ile komputerów powinien dla takiej grupy dostarczyć Wykonawca ? 

Wykonawca powinien stworzyć na zasobach teleinformatycznych Zamawiającego środowisko 

produkcyjne i testowo-szkoleniowe, na którym odbędą się szkolenia. Zarządzanie swoimi zasobami 

teleinformatycznymi leży w gestii Zamawiającego (umożliwienie fizycznego i logicznego dostępu do sieci 

komputerowej i serwerów). Prosimy zatem o zastąpienie w powyższym wymaganiu słów „Wykonawca 

dostarczy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia oraz umożliwi dostęp do oprogramowania do 
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celów szkoleniowych” słowami: „Wykonawca dostarczy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, 

a Zamawiający umożliwi dostęp do oprogramowania do celów szkoleniowych”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadzi proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 79.  

ID.OG.13. poz. f - Wykonawca lub firma realizująca usługi gwarancyjne Systemu przeprowadzi coroczne 

bezpłatne szkolenia dla 2 trenerów wewnętrznych Szpitala w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

w okresie kolejnych 5 lat od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru Systemu. Łączny czas szkoleń 

12 godzin na rok. Liczbę spotkań szkoleniowych w ciągu roku określi Zamawiający.  

Z uwagi na to, że szkolenia, o których mowa w wymaganiu, mogą dotyczyć różnych zagadnień, a czas 

szkolenia może zależeć od ich tematyki, prosimy o zmianę powyższego wymagania na następujące: 

“Wykonawca lub firma realizująca usługi gwarancyjne Systemu przeprowadzi coroczne bezpłatne 

szkolenia dla 2 trenerów wewnętrznych Szpitala w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w okresie 

kolejnych 5 lat od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru Systemu. Łączny czas szkoleń 12 godzin 

na rok. Liczba spotkań szkoleniowych w ciągu roku, czas trwania zajęć oraz sposób przeprowadzenia 

szkoleń zostanie określona na drodze odrębnych ustaleń między Stronami. Szkolenia dotyczyć będą 

dowolnego elementu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia  

w zakresie dostarczonych przez Wykonawcę funkcjonalności systemu, odbędą się w siedzibie 

Zamawiającego, z wykorzystaniem środowiska teleinformatycznego Zamawiającego i zostaną 

przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadzi proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 80.  

ID.OG.14. poz. 4a - a) Zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą. System musi działać 

w infrastrukturze serwerów wirtualnych oraz w oparciu o zewnętrzne macierze dyskowe dostarczane 

przez Wykonawcę. System musi umożliwiać tworzenie kopii bez konieczności przerywania pracy 

użytkowników. Baza danych musi działać w trybie zapisywania logów transakcji. 
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Z uwagi na wielką ilość danych, jakie trafiać będą do bazy w trybie logowania zmian prosimy, aby o 

włączeniu trybu logowania decydował administrator systemu po stronie Zamawiającego. W związku z 

tym prosimy o zmianę sformułowania „Baza danych musi działać w trybie zapisywania logów transakcji” 

na „Baza danych musi umożliwiać działanie w trybie zapisywania logów transakcji”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 81.  

ID.OG.14. poz. 4k - k) Udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo 

części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w Rozporządzeniu i innych obowiązujących 

aktach prawnych, m.in. wymienionych w części „Słownik Pojęć” niniejszej SIWZ – tabela (wiersz dot. 

EDM), w formacie XML i PDF. Dostarczany system informatyczny musi umożliwiać udostępnianie 

dokumentacji, a także fragmentu dokumentacji w postaci funkcji exportu dokumentacji do formatu XML 

i PDF. 

Zwracamy uwagę, że dokumenty w formie plików mają być podpisywane podpisem elektronicznym. 

Podpis elektroniczny z założenia składany jest pod dokumentem jako całością. Nie jest zatem możliwe 

wykonanie udostępnienia fragmentu takiej dokumentacji w formie np. części pliku PDF z wagą 

dokumentu podpisanego uprzednio złożonym podpisem elektronicznym. Jest natomiast możliwe 

stworzenie osobnych wzorców (szablonów) dokumentacji, obejmującej np. tylko wybrane elementy 

historii choroby, podpisywanie ich osobno podczas generowania i następnie udostępnianie. Prosimy 

zatem o wykreślenie z wymagania słów „a także fragmentu dokumentacji”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez wykreślenie słów „a także fragmentu dokumentacji”. 

 

Pytanie 82.  

ID.OG.17 - Migracja danych w zakresie kolejki oczekujących (około 3 tys. rekordów).  

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach migracji danych z systemu Atende Medica do dostarczanego 

systemu HIS Zamawiający wymaga jedynie migracji danych w zakresie kolejek oczekujących.  

Czy Zamawiający zapewni wszelkie informacje niezbędne Wykonawcy do przeprowadzenia migracji w 

zakresie kolejek oczekujących ? Jeżeli tak, prosimy o dodanie na końcu powyższego zapisu słów: 

„Zamawiający zapewni wszelkie informacje niezbędne Wykonawcy do przeprowadzenia tej migracji”. 
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Jeżeli nie, prosimy o dodanie do powyższego zapisu zdania: „Zamawiający przekaże dane, które mają 

zostać zmigrowane, w formie arkusza Microsoft Excel o strukturze uzgodnionej przez Strony w ramach 

analizy przedwdrożeniowej”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadzi zapis: Migracja danych w zakresie kolejki oczekujących (około 3 tys. rekordów). 

Zamawiający wskazuje, że migracja danych kolejek oczekujących następuje z systemu o nazwie 

MEDICUS, wersja A20170321_160, producenta Atende Medica. Zamawiający zapewni Wykonawcy dane 

do migracji w postaci plikuXLS zawierających dane do migracji wraz opisem kolumn. Zamawiający nie 

dysponuje dokumentacją techniczną użytkowanego systemu.   

Zamawiający zapewni także Wykonawcy dostęp do plików sprawozdawczych do NFZ z obecnego 

systemu za 2 wsteczne miesiące liczone od uruchomienia nowego systemu (czyli 2 ostatnie 

sprawozdawane do NFZ pliki z obecnego systemu), celem sprawdzenia poprawności zmigrowanych 

danych. 

 

 

Pytanie 83.  

ID.OGMM.15. - Automatyczna numeracja wszystkich dokumentów, które takiej numeracji wymagają. 

Rodzaje dokumentów, które będą automatycznie nadane, zostaną ustalone na etapie analizy 

przedwdrożeniowej.  

Prosimy o potwierdzenie, iż w ww. wymaganiu wkradł się błąd pisarski – prosimy o zmianę wymagania 

na następujące: „Automatyczna numeracja wszystkich dokumentów, które takiej numeracji wymagają. 

Rodzaje dokumentów, które będą automatycznie numerowane, zostaną ustalone na etapie analizy 

przedwdrożeniowej.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza błąd pisarski. 

 

 

Pytanie 84.  

ID.OGMM.15. - Gwarancja integracji w trybie online za pomocą standardu HL7 CDA. 
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Czy w wymaganiu mowa jest o integracji między modułami systemu, czy o integracji z oprogramowaniem 

zewnętrznym strony trzeciej?  

Jeśli w wymaganiu mowa jest o integracji z oprogramowaniem zewnętrznym strony trzeciej, prosimy o 

podanie nazw takiego oprogramowania i jego producentów oraz zadeklarowanie gwarancji dostarczenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego ogółu informacji (interfejsów) niezbędnych do przeprowadzenia takiej 

integracji.  

Jeśli w wymaganiu mowa jest o integracji między modułami systemu, to zwracamy uwagę, że w 

wymaganiu ID.ISZ.1. Zamawiający informuje, że nie narzuca sposobu takiej integracji. W związku z tym 

prosimy o usunięcie wymagania dotyczącego wykorzystania standardu HL7 CDA.  

  

Zwracamy również uwagę, że integracja za pomocą standardu HL7 CDA nie jest konieczne w każdego 

rodzaju integracji. Wydaje się być zbędne w przypadku integracji z systemami laboratoryjnymi, może być 

natomiast mieć zastosowanie przy przekazywaniu dokumentów mogą zawierających elementy 

multimedialne (obraz, dźwięk, filmy). W związku z tym prosimy o usunięcie wymagania dotyczącego 

wykorzystania standardu HL7 CDA jako wymagania dotyczącego każdej integracji, bez względu na jej 

rodzaj. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza integrację z systemami zewnętrznymi w standardzie HL7 min. ver 2.3 

 

 

Pytanie 85.  

ID.OGMM.53. - Generowanie danych do sprawozdań (sprawozdawczość wymagana przez NFZ, MZ, 

MSWiA, IPIN, PZH). 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku sprawozdawczości wymaganej przez NFZ, MZ, MSWiA oraz PZH 

Zamawiający oczekuje możliwości generowania sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa 

na dzień składania ofert. W przypadku sprawozdawczości do IPIN prosimy o określenie, jakie 

sprawozdania powinny być generowane przez system informatyczny oraz jakie informacje te 

sprawozdania powinny zawierać lub o wskazanie aktu określającego to. 

 

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza, Zamawiający określi sprawozdania dla IPIN na etapie analizy 

przedwdrożeniowej (maksymalnie 2).  
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Sprawozdania wymagane przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji obecnie są to:  

1. „Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej” MSWiA-32 

2. „Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych” 

MSWiA-36 

3. „Sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego” MSWiA-43 

4. „Sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego” MSWiA-38 

5. Sprawozdanie kwartalne „Leczenie szpitalne oraz długoterminowa opieka zdrowotna” 

6. Sprawozdanie kwartalne „Ambulatoryjna opieka zdrowotna” 

oraz sprawozdanie wysyłane do Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia – „Ankieta PARPA” 

Sprawozdania wysyłane do IPIN z oddziałów psychiatrycznych – MZ-Szp 11b. 

 

Pytanie 86.  

ID.OGMM.62. - System pozwala na wielokrotne automatyczne sprawdzanie w systemie e-WUŚ 

zarejestrowanych pacjentów, w tym także w godzinach nocnych. 

ID.PPA.16. - Obsługa systemu e-WUŚ - konfiguracja umożliwiająca co najmniej czterokrotną weryfikację 

uprawnień pacjentów "hurtowo" w ustalonych, zapisanych w harmonogramie godzinach. 

Z uwagi na sposób realizacji sprawdzania statusu ubezpieczeniowego pacjentów prosimy o zmianę 

powyższych wymagań na „System pozwala na automatyczne wielokrotne sprawdzanie w systemie e-

WUŚ zarejestrowanych pacjentów, w ustalonych, zapisanych w harmonogramie godzinach nocnych.” (jak 

np. w Załączniku 11 do SIWZ, str. 2 pkt 7). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zapisu. 

 

Pytanie 87.  

ID.MSR.26. – Generowanie sprawozdań takich jak: MZ-Szp11b, MZ 11SZp i innych 

ID.MSM.19. - Możliwość sporządzania raportów: liczba przyjęć, pacjentów ubezpieczonych (…) i inne. 

Ponieważ użyte w wymaganiu sformułowanie mówiące o sprawozdaniach „innych” nie określa, ile 

sprawozdań powinien generować system i jakie informacje mają te sprawozdania zawierać, nie jest 
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możliwe oszacowanie możliwości ich wykonania oraz nakładów koniecznych na to wykonanie. Prosimy o 

wyszczególnienie wszystkich sprawozdań, jakich Zamawiający oczekuje lub o zamianę wymagań na 

„Możliwość definiowania własnych sprawozdań w oparciu o informacje zawarte w Systemie”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadzi proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 88.  

ID.MUM.4. - Aplikacja na urządzeniach mobilnych nie może w sposób bezpośredni komunikować się z 

bazą danych. 

Tak sformułowane wymaganie oznacza w istocie narzucenie pracy w systemie offline z mechanizmem 

okresowego synchronizowania danych. Taki sposób pracy stosowany bywał w przeszłości, jednakże 

biorąc pod uwagę współczesne technologie umożliwiające bezpieczny, bezpośredni dostęp do danych w 

każdych warunkach wymaganie to wydaje się niezasadne. Prosimy o usunięcie tego wymagania.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby aplikacja mobilna wykorzystywała tzw. serwer aplikacyjny który będzie 

pośredniczył w komunikacji pomiędzy urządzeniem mobilnym a bazą danych. 

 

 

Pytanie 89.  

ID.INC.14 - Wersja demonstracyjna dostarczanego w tym projekcie systemu, utrzymywaną w takiej samej 

wersji jak system produkcyjny. 

Prosimy o potwierdzenie, że wersja demonstracyjna systemu będzie utrzymywana w takiej samej wersji 

jak system produkcyjny przez Zamawiającego, to jest: że osoba będąca administratorem systemu po 

stronie Zamawiającego będzie zobowiązana do wykonywania upgrade’ów systemu w oparciu o pakiety 

aktualizacyjne, udostępniane przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 90.  

ID.KWP.7 - Z chwila przyjęcia pacjenta do szpitala, zapisy dotyczące kwalifikacji wstępnej zmieniają status 

na archiwalne. 

Jaki efekt ma być następstwem zmiany statusu zapisów dotyczących kwalifikacji wstępnej na archiwalne  

z chwilą przyjęcia pacjenta do szpitala (np. zapisy te mają nie być uwzględniane w historii choroby, zapisy 

mają stać się niewidoczne w systemie itp.)? 

 

Odpowiedź:  

Zapisy dotyczące kwalifikacji wstępnej opisują stan pacjenta przed przyjęciem do szpitala i w związku z 

tym powinny być dołączane do historii choroby pacjenta przyjętego do szpitala.  

 

 

Pytanie 91.  

Strona 48 – „Możliwość obsługi procesu kwalifikacyjnego Pacjenta przed przyjęciem do szpitala”, 

„Wszystkie dane dotyczące w/w czynności w momencie przyjęcia pacjenta będą dostępne z poziomu 

modułu szpitala”.  

Czy umieszczenie tych wymagań poza tabelą oznacza, że nie stanowią one wymagań podstawowych 

(WP)? 

 

Odpowiedź:  

Wymagania te są elementem przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 92.  

Strona 49,  5.13. Moduł e-rejestracja - Moduł (aplikacja) służący wykonaniu obowiązku zapewnienia 

bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, za zwrotnym automatycznym wskazaniem 

terminu we wszystkich zakresach realizowanych przez Szpital Umów z NFZ. 

Czy wymaganie automatycznego wskazania terminu przez moduł oznacza, że system ma narzucać osobie 

rejestrującej się, ten termin, czy też system może proponować takiej osobie listę kilku możliwych 

terminów do wyboru ? 
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Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „we wszystkich zakresach realizowanych przez Szpital Umów 

z NFZ” w istocie oznacza „we wszystkich zakresach świadczeń udzielanych pacjentom przez 

Zamawiającego w ramach umów zawartych z NFZ”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza aby system wyświetlał listę terminów dostępnych do rezerwacji. Z tej listy 

pacjent może wybrać dogodny dla siebie termin. 

Potwierdzamy, że ww. sformułowanie oznacza „we wszystkich zakresach świadczeń udzielanych 

pacjentom przez Zamawiającego w ramach umów zawartych z NFZ”. 

 

 

Pytanie 93.  

Strona 50 - 5.14. Moduł e-skierowanie 

Strona 52 - 5.15. Moduł e-monitorowanie psychologiczne 

Strona 53 - 5.16. Moduł e-monitorowanie nakazu sądowego 

Strona 54 - 5.17. Moduł e-rehabilitacja 

Strona 55 - 5.18. Moduł e-monitorowanie leczenia 

Opisy wstępne każdego z powyższych modułów zawierają wymaganie: „Moduł zostanie wyposażony w 

moduł analityczny umożliwiający drukowanie raportów miesięcznych/kwartalnych/rocznych ze stanu 

realizacji usług.” Moduły te mają pozwalać na monitorowanie przez lekarzy postępów leczenia, 

przesłanie skierowania wraz z dokumentacją do szpitala, informowanie pacjenta o skierowaniu przez sąd 

na leczenie odwykowe, przekazanie lekarzowi informacji poszpitalnych dot. zaleceń co do dalszego 

leczenia itp. Skierowane są więc do wielu różnych odbiorców informacji. Jednocześnie od każdego z tych 

modułów wymaga się funkcjonalności drukowania raportów okresowych ze stanu realizacji usług, 

których odbiorcą powinny być osoby po stronie Zamawiającego zajmujące się sprawozdawczością lub 

controllingiem, a nie którykolwiek z ww. odbiorców. Prosimy o potwierdzenie, że takie raporty okresowe 

nie muszą być dostępne w powyższych modułach, natomiast powinny być dostępne w module 

statystycznym systemu dla uprawnionych pracowników Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o 

przeniesienie powyższego wymagania z do sekcji opisującej obszar Statystyka systemu HIS. 

 

Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia statystyk/raportów z przedstawionego w wymaganiu 

zakresu danych jako równoważną do modułu analitycznego. Wymaganie może zostać zrealizowane z 

poziomu modułu Statystyka systemu HIS. 

 

Pytanie 94.  

Strona 58 – Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych 

Prosimy o potwierdzenie, że określone w tabeli minimalne warunki serwisu odnoszą się do usług 

świadczonych w godzinach pracy serwisu wykonawcy. 

Zwracamy uwagę, że definicje pojęć użytych w tej tabeli nie są jednoznaczne. W myśl tych definicji 

Awaria, która wymaga ingerencji Wykonawcy (czyli w istocie każda) spełnia też definicję Usterki 

Programistycznej, obsługiwanej na odmiennych zasadach. Ponadto analogicznie nie jest jasne 

rozróżnienie pomiędzy Wadą Aplikacji i Usterką Programistyczną. Prosimy zatem o zmianę tych definicji 

na następujące: 

Awaria – rozumiana jest jako całkowity brak możliwości korzystania z systemu 

Wada Aplikacji – rozumiana jest jako błąd uniemożliwiający korzystanie w pełni z podstawowych 

procesów związanych z weryfikacją uprawnień pacjenta, rejestracji pacjenta, oraz rozliczeń z NFZ  

Usterka Programistyczna – błędy inne niż zdefiniowane w Awarii oraz Wada Aplikacji 

 

Odpowiedź:  

Usługi serwisowe mają być realizowane w dni robocze w godzinach 8-16, natomiast Zamawiający ma 

mieć możliwość zgłaszania Awarii, Wad Aplikacji i Usterek Programistycznych w trybie 24/7/365. 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje definicje pojęć użytych w tabeli na następujące: 

 Awaria – całkowity brak możliwości korzystania z Oprogramowania dla Użytkowników oraz błąd 

uniemożliwiający korzystanie w pełni z podstawowych procesów związanych z weryfikacją 

uprawnień pacjenta, rejestracją pacjenta oraz rozliczeniami z NFZ, niewynikający z wady 

Infrastruktury Sprzętowej Zamawiającego. 

 Wada Aplikacji – nieprawidłowe działanie Oprogramowania w zakresie podstawowych jego funkcji 

określonych w załączniku 1A i 1C do SIWZ, niewynikające z wady Infrastruktury Sprzętowej 

Zamawiającego – nieprawidłowe działanie i błędy inne niż zdefiniowane w „Awaria”. 

 Usterka Programistyczna – nieprawidłowe działanie i błędy inne niż zdefiniowane w „Awaria” i 

„Wada Aplikacji”. 
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Pytanie 95.  

Dotyczy: 4. Opis założeń i wymagań dla oprogramowania, 4.1. Wymagania ogólne, ID.OG.13. ppkt. a, b 

Prosimy o potwierdzenie, iż liczba osób wyszczególniona w ww. punktach jest całkowitą liczbą osób do 

przeszkolenia z zakresu dostarczanego systemu w niniejszym przedmiotowym postępowaniu. 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 96.  

Dotyczy: 5.11.Moduł Obsługa incydentów oraz baza wiedzy 

 

Prosimy o potwierdzenie, że do dostęp do bazy wiedzy oraz możliwość zgłaszania incydentów będzie miał 

wyłącznie personel Zamawiającego pracujący na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku. 

 

Odpowiedź:  

Tak, kontrahenci będą mogli zgłaszać incydenty za pośrednictwem administratora systemu po stronie 

Szpitala. 

 

97. - 106. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Pytanie 97.  

Pkt. 1, ppkt. 10 

„Zamawiający dokona zwrotu zestawu demonstracyjnego Wykonawcom, których oferta nie zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp na wniosek Wykonawcy. Wykonawca 

jest zobowiązany dokonać odbioru zestawu demonstracyjnego w miejscu, w którym nastąpiło jego 

złożenie.” 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, 

Wykonawca pozostawił Zamawiającemu wraz z ofertą kopię środowiska dostarczanej próbki w postaci 

dysku z potwierdzeniem zgodności kopii - kluczem MD5, a laptop został niezwłocznie zwrócony 

Wykonawcy? Pozostawienie kopii Zamawiającemu pozwoli na jej odtworzenie w przypadku kontroli. 

 

Odpowiedź:  
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Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 98.  

Pkt. 2, ppkt. 1 

„Potwierdzenie, że w momencie złożenia oferty przez Wykonawcę, oprogramowanie na potrzebę 

Systemu posiada funkcjonalności podstawowe opisane w załączniku nr 1a do SIWZ. 

Weryfikacja obejmie wybrane funkcjonalności podstawowe - do 30 pozycji spośród wszystkich wymagań 

opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ i oznaczonych jako wymagania podstawowe (kolumna WP – 

„TAK”), których spełnienie jest warunkiem udziału w postępowaniu. Wybrany zestaw będzie jednakowy 

dla wszystkich Wykonawców i będzie zawierał zestaw ___ funkcjonalności podstawowych 

weryfikowanych na etapie próbki.” 

W załączniku nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania funkcjonalne  

i niefunkcjonalne Systemu - Zamawiający zawarł informację o treści:  

"- Podstawowe tj. obligatoryjne (skrót WP w tabelach z wymaganiami) – są to wymagania, które muszą 

być spełnione dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, 

- Funkcjonalności, które zostaną zaprezentowane i poddane weryfikacji z wykorzystaniem próbki 

dostarczonej w zestawie demonstracyjnym dołączonym do oferty Wykonawcy (skrót PRÓBKA w 

tabelach z wymaganiami)." 

Natomiast w załączniku nr 3 pkt. 2, ppkt. 1 Prezentacja systemu - Zamawiający opisał wymagane do 

zaprezentowania na próbce funkcjonalności jako te znajdujące się w Załączniku nr 1a w kolumnie WP - 

"TAK".  

Prosimy o potwierdzenie, iż jest to omyłka pisarska i punkt w załączniku nr 3 pkt. 2, ppkt. 1 powinien 

brzmieć następująco:  

"Weryfikacja obejmie wybrane funkcjonalności podstawowe - do 30 pozycji spośród wszystkich 

wymagań opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ i oznaczonych jako wymagania podstawowe (kolumna 

PRÓBKA – „TAK”), których spełnienie jest warunkiem udziału w postępowaniu." 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską. 

 

 

Pytanie 99.  
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Pkt. 3, ppkt. 16 

„Ze strony Zamawiającego podczas prezentacji Systemu będą obecni członkowie Komisji Przetargowej 

powołanej przez Zamawiającego oraz biegli przedstawieni na początku prezentacji. Zamawiający 

sporządzi listę obecności osób biorących udział w poszczególnych prezentacjach.” 

Prosimy o potwierdzenie, iż w prezentacji nie będą uczestniczyć przedstawiciele pozostałych 

Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym przedmiotowym postępowaniu. 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 100.  

Pkt. 3.1, ppkt. 3 

„Brak usunięcia usterki komputera zestawu demonstracyjnego do dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego do powtórnego przystąpienia do prezentacji Systemu, skutkować będzie odrzuceniem 

oferty Wykonawcy.” 

Prosimy o potwierdzenie, że termin usunięcia usterki zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą  

i Zamawiającym, zgodnie z treścią wcześniejszego zdania Załącznika nr 3 - Prezentacja Systemu, pkt. 3.1, 

ppkt. 3: "W przypadku zaobserwowania usterek sprzętowych wymagających wymiany lub naprawy 

komputera zestawu demonstracyjnego, prezentacja zostanie przełożona na inny dzień roboczy, który 

zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.” 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 101.  

Pkt. 3.1, ppkt. 3 

„Jeżeli w ramach naprawy zostanie wymieniony dysk twardy komputera próbki wówczas prezentacja 

wersji demonstracyjnej Systemu przeprowadzona będzie w oparciu o załączony do zestawu 

demonstracyjnego nośnik z obrazem dysku/dysków.” 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia przed prezentacją systemu, uszkodzenia zestawu 

demonstracyjnego, Wykonawca ma dostarczyć w ustalonym przez strony terminie nowy zestaw 
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demonstracyjny na którym zostanie odtworzona próbka systemu z dostarczonego, do pierwszego 

zestawu demonstracyjnego do oferty, nośnika z obrazem dysku. 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 102.  

Pkt. 3.2, ppkt. 1 

„Weryfikacja funkcjonalności podstawowych Systemu odbywać się będzie w pierwszej kolejności. W 

trakcie weryfikacji Zamawiający dokona sprawdzenia wybranych funkcjonalności podstawowych „WP” 

oprogramowania, spośród tych zdefiniowanych w załączniku nr 1a do SIWZ.” 

W załączniku nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania funkcjonalne  

i niefunkcjonalne Systemu - Zamawiający zawarł informację o treści:  

"- Podstawowe tj. obligatoryjne (skrót WP w tabelach z wymaganiami) – są to wymagania, które muszą 

być spełnione dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, 

- Funkcjonalności, które zostaną zaprezentowane i poddane weryfikacji z wykorzystaniem próbki 

dostarczonej w zestawie demonstracyjnym dołączonym do oferty Wykonawcy (skrót PRÓBKA w 

tabelach z wymaganiami)." 

Natomiast w załączniku nr 3 pkt. 3.2, ppkt. 1 Prezentacja systemu - Zamawiający opisał wymagane do 

zaprezentowania na próbce funkcjonalności jako te zdefiniowane w Załączniku nr 1a do SIWZ.  

Prosimy o uszczegółowienie powyższego zapisu w Załączniku nr 3 pkt. 3.2, ppkt. 1 poprzez dodanie na 

końcu zapisu słów: "i oznaczonych skrótem PRÓBKA w tabelach z wymaganiami". 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający zmienia brzmienie punktu pkt. 3.2, ppkt. 1 w Załączniku nr 3 na następujący: 

„Weryfikacja funkcjonalności podstawowych Systemu odbywać się będzie w pierwszej kolejności.  

W trakcie weryfikacji Zamawiający dokona sprawdzenia wybranych funkcjonalności podstawowych 

„WP” oprogramowania, spośród tych zdefiniowanych w załączniku nr 1a do SIWZ i oznaczonych skrótem 

PRÓBKA w tabelach z wymaganiami.” 

 

Pytanie 103.  

5.11.    Moduł - Obsługa incydentów oraz baza wiedzy, strony 45 i 46 
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Baza Wiedzy zawiera: (...) c. Wersję demonstracyjną dostarczanego w tym projekcie systemu, 

utrzymywaną w takiej samej wersji jak system produkcyjny. 

Baza wiedzy z założenia jest pakietem informacji (opisów, zrzutów ekranowych itp.) nt. tego, w jaki 

sposób postępować z systemem w określonych sytuacjach. Baza nie może zawierać wersji 

demonstracyjnej systemu, system natomiast może zawierać bazę informacji (czyli wiedzy). Czy 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym Wykonawca dostarcza dwa środowiska: produkcyjne i 

testowo-szkoleniowe, identycznie skonfigurowane i zawierające funkcjonalność Bazy Wiedzy i SZI ? Jeśli 

tak, to czy dla każdego środowiska ma być stworzona osobna baza wiedzy, czy ma dla obu istnieć jedna, 

wspólna ? 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. 

 

Pytanie 104.  

Baza Wiedzy służy do wewnętrznego rozwiązywania zgłoszeń przesłanych przez użytkowników do 

Administratora Systemu Szpitala (...) 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym zgłoszenie incydentu rejestrowane przez 

użytkownika będzie trafiać zawsze w pierwszej kolejności do Administratora wewnętrznego (tj. po 

stronie Zamawiającego), a dopiero w przypadku braku rozwiązania wewnątrz bazy wiedzy klienta 

przekazane zostanie przez Administratora do Wykonawcy systemu ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym administrator/opiekun systemu po stronie Wykonawcy 

albo Administrator Systemu Szpitala otrzyma zgłoszenie jako pierwszy. Ostateczny obieg zostanie 

uzgodniony na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

 

 

 

 
Pytanie 105.  

Wbudowany system komunikacji z Administratorem Wykonawcy obsługującego ATiK. 
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Czy „Wbudowany system komunikacji z Administratorem Wykonawcy obsługującego ATiK.” może być 

zrealizowany przez automatyczne wysłanie wiadomości o wadzie systemu na wskazany adres 

administratora Wykonawcy ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem usługi e-powiadomień lub drogą telefoniczną.  

 

Pytania 106.  

Punkty 2.d i 1.b.IV - zamykanie incydentów 

Kto ostatecznie zamyka zgłoszenie: użytkownik zgłaszający, administrator wewnętrzny, jeden i drugi 

(zamykanie w 2 krokach), czy jeden lub drugi ? Prosimy o podanie szczegółowych przypadków 

zastosowania dla tego typu sytuacji. 

Jak zdaniem Zamawiającego powinien wyglądać proces sprawdzenie i zamykania incydentu, którego 

rozwiązanie przysłał administrator Wykonawcy ? 

Czy logowanie do Systemu Zgłoszeń Incydentów na być realizowane przez wdrażaną usługę 

uwierzytelniania i autoryzacji ? 

 

Odpowiedź:  

Zamykania incydentów dokonuje Wykonawca, po uzyskaniu potwierdzenia od przedstawiciela 

Zamawiającego, że zgłoszony problem już nie występuje lub że zastosowane rozwiązanie zastępcze może 

być wykorzystywane do czasu znalezienia rozwiązania docelowego. 

Zamawiający dopuszcza zgłaszanie incydentów drogą mailową, faksową lub telefoniczną. 

 

107. – 112. Dotyczy: Załącznik nr 1a - Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki 

 

Pytanie 107.  

Dotyczy: „Procesor” 

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora: jeden procesor szesnasto-rdzeniowy klasy x86 

posiadający minimum 22MB pamięci cache L3 o taktowaniu bazowym min. 2.1 GHz oraz trybie turbo 

min. 2.7 GHz dedykowany do pracy z serwerem? 
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Według naszej najlepszej wiedzy nie istnieje na rynku procesor o dokładnie 16 rdzeniach i częstotliwości 

taktowania w trybie turbo wynoszącej 3,7 GHz. Istnieją procesory o taktowaniu Turbo 3,7 GHz natomiast 

nie posiadają 16 rdzeni. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści taki procesor. 
 

 

Pytanie 108.  

Dotyczy: „Karta Zarządzania” 

 

Zwracamy się o wykreślenie zapisu „możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB 

umieszczone na froncie obudowy” jako wskazujący jednoznacznie na producenta DELL lub dopuszczenie 

jako równoważnego możliwość zarządzania poprzez wbudowany dedykowany interfejs LAN karty 

zarządzającej (służący tylko do zarządzania serwerem). 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści jako równoważne możliwość zarządzania poprzez wbudowany dedykowany 

interfejs LAN karty zarządzającej (służący tylko do zarządzania serwerem). 

 

 

Pytanie 109.  

Dotyczy: „Diagnostyka” 

 

Czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony w diody sygnalizacyjne jako system równoważny do 

panelu LCD? Zapis ten w kombinacji z innymi ograniczają konkurencję i faworyzują producenta DELL oraz 

serwer DELL R540. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 

 

Pytanie 110. 

Dotyczy: „Bezpieczeństwo” 
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Czy Zamawiający dopuści serwer bez wbudowanego czujnika otwarcia obudowy? Zapisy te ograniczają 

konkurencję i faworyzują producenta DELL - powyższe elementy nie są stosowane w serwerach rack 

innych producentów z uwagi ich instalacji w zamykanych szafach rack i w serwerowniach, do których z 

definicji dostęp jest ograniczony. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 

 

Pytanie 111.  

Dotyczy: „Obudowa” 

 

Czy Zamawiający dopuści serwer bez dodatkowego przedniego panelu zamykanego na klucz? Zapisy te 

ograniczają konkurencję i faworyzują producenta DELL - powyższe elementy nie są stosowane w 

serwerach rack innych producentów z uwagi ich instalacji w zamykanych szafach rack i w serwerowniach, 

do których z definicji dostęp jest ograniczony. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie bez przedniego panela zamykanego na klucz. 
 

 

Pytanie 112.  

Dotyczy: „Wbudowane porty” 

 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie serwera wyposażonego w minimum 2 porty USB 3.0 na froncie 

obudowy, 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy oraz 1 port USB 3.0 wewnątrz obudowy. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 

 

113. – 115. Dotyczy: Załącznik nr 1a - Macierz dyskowa – 1 sztuka 
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Pytanie 113.  

Dotyczy: „Obudowa” 

 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu “Posiadająca dodatkowy przedni panel 

zamykany na klucz chroniące dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z maszyny” jako 

ograniczający konkurencję do producenta DELL. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie bez przedniego panela zamykanego na klucz. 
 

 

Pytanie 114.  

Dotyczy: „Dyski” 

 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie macierzy obsługujących łącznie minimum 140 dysków. Zapis 

minimum 180 dysków w kombinacji i z innymi parametrami w tym cache faworyzuje jednego producenta 

- firmę DELL i macierze linii MD. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści macierz obsługującą łącznie minimum 140 dysków. 
 

 

Pytanie 115.  

Dotyczy: „Dyski” oraz  „Obudowa” 

 

Zamawiający wymaga m.in dostarczenia 8 dysków o pojemności 8TB każdy. Dyski takie występują 

jedynie w formacie 3,5 cala co determinuje typ klatek dyskowych macierzy w pierwszym module 2U 

(max. dopuszczona wysokości macierzy). Dodatkowo Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o 

dodatkowe 12 dysków bez dokładania półek dyskowych. Zwracamy uwagę ze kombinacja powyższych 

zapisów jest sprzeczna - według naszej najlepszej wiedzy spełnienie wymagań jest możliwe, ale przy 

dopuszczeniu wysokości macierzy plus wysokość półek rozszerzeń sumarycznie o wysokości minimum 4 

U - wnioskujemy o zmianę maxymalnej wysokości macierzystej na 4 U. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga „Możliwość rozbudowy do min. 12 dysków bez dodawania kolejnych półek 

dyskowych”. Pytający mylnie zinterpretował wymaganie jako rozbudowę o kolejne 12 dysków. Intencją 

Zamawiającego było otrzymanie macierzy która w każdym 2U obudowy może pomieścić minimum 12 

dysków. Natomiast Zamawiający dopuści rozwiązanie o sumarycznej wielkości 4U. 

 
 

 

116. – 121. Dotyczy: Załącznik nr 1a - Serwer – 1 sztuka  

 

Pytanie 116.  

Dotyczy: „Obudowa” 

 

Czy Zamawiający dopuści serwer bez dodatkowego przedniego panela zamykanego na klucz? Zapisy te 

ograniczają konkurencję i faworyzują producenta DELL - powyższe elementy nie są stosowane w 

serwerach rack innych producentów z uwagi ich instalacji w zamykanych szafach rack i w serwerowniach, 

do których z definicji dostęp jest ograniczony. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie bez przedniego panela zamykanego na klucz. 
 

 

Pytanie 117.  

Dotyczy: „Gniazda PCI” 

 

Zwracamy uwagę ze w nowoczesnych serwerach nie występują sloty x18 przypuszczamy, że jest to 

omyłka pisarska x8. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający potwierdza iż jest to omyłka pisarska chodziło o sloty x8. 
 

 

Pytanie 118.  

Dotyczy: „Bezpieczeństwo” 
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Czy Zamawiający dopuści serwer bez wbudowanego czujnika otwarcia obudowy? Zapisy te ograniczają 

konkurencję i faworyzują producenta DELL - powyższe elementy nie są stosowane w serwerach rack 

innych producentów z uwagi ich instalacji w zamykanych szafach rack i w serwerowniach, do których z 

definicji dostęp jest ograniczony. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 

 

Pytanie 119.  

Dotyczy: „Diagnostyka” 

 

Czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony w diody sygnalizacyjne jako system równoważny do 

panela LCD? Zapis ten w kombinacji z innymi ograniczają konkurencję i faworyzują producenta DELL oraz 

serwer DELL R540. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 

 

Pytanie 120.  

Dotyczy: „Karta Zarządzania” 

 

Zwracamy się o wykreślenie zapisu „możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB 

umieszczone na froncie obudowy” jako wskazujący jednoznacznie na producenta DELL, lub dopuszczenie 

jako równoważnego możliwość zarządzania poprzez wbudowany dedykowany interfejs LAN karty 

zarządzającej (służący tylko do zarządzania serwerem). 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści jako równoważne możliwość zarządzania poprzez wbudowany dedykowany 

interfejs LAN karty zarządzającej (służący tylko do zarządzania serwerem). 
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Pytanie 121.  

Dotyczy: „Procesor” 

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora: Zainstalowany jeden procesor ośmio-rdzeniowy klasy 

x86 posiadający minimum 11 MB pamięci cache L3 o taktowaniu bazowym min. 1.8 GHz oraz w trybie 

turbo min. 2.4 GHz dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem? Według naszej najlepszej wiedzy 

nie istnieje na rynku procesor o dokładnie 8 rdzeniach i częstotliwości taktowania w trybie turbo 

wynoszącej 3,0 GHz. Istnieją procesory o taktowaniu Turbo 3,0 Ghz natomiast nie posiadają 8 rdzeni. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści taki procesor. 
 

 

122. – 124. Dotyczy: Załącznik nr 1a - NAS SERWER BACKUP 

 

Pytanie 122.  

Dotyczy: „Zasilanie” 

 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada wbudowane dwa zasilacze, każdy o mocy max. 

255W. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 

 

Pytanie 123.  

Dotyczy: „Obsługa Aplikacji” 

 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada funkcji VPN Client? 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
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Pytanie 124.  

Dotyczy: „Gwarancja” 

 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada 3 lat gwarancji producenta z gwarantowanym 

czasem naprawy w następnym dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia oraz w przypadku uszkodzenia 

dysku twardego zamawiający zachowa uszkodzony dysk twardy po wymianie. Według naszej najlepszej 

wiedzy, na rynku nie jest oferowane urządzenie NAS z 5 lat gwarancji producenta z gwarantowanym 

czasem naprawy w następnym dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia oraz w przypadku uszkodzenia 

dysku twardego zamawiający zachowa uszkodzony dysk twardy po wymianie. 

 

Odpowiedź:  
Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 

 

125. – 126. Dotyczy: Załącznik nr 1a - Certyfikat serwerowni – 1 sztuka 

 

Pytanie 125.  

Zamawiający wymaga, aby ważność certyfikatu wynosiła min. 5 lata. Według naszej najlepszej wiedzy 

nie istnieje na rynku certyfikat, którego ważność wynosi minimum 5 lata. Zwracam się z prośbą o 

dopuszczenie certyfikatu z ważnością przez okres minimum 2 lat.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza certyfikat z ważnością 2 lata, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy 

certyfikaty, których łączna ważność będzie wynosić minimum 5 lat. 

 

 

Pytanie 126.  

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości domen, które będą obsługiwane przez certyfikat.  

 

Odpowiedź: 

Certyfikat będzie obsługiwał jedna domenę. 
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127. Dotyczy: SIWZ 

 

Pytanie 127.  

Zadanie nr 1, pkt. 1.2.2.2 Warunki udziału w postępowaniu 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w projekcie ze strony Wykonawcy uczestniczył również zastępca 

kierownika projektu, realizujący część obowiązków kierownika projektu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ oraz Załącznika nr 6.  

 

128. – 142. Dotyczy: Załącznik 1c 

 

Pytanie 128.  

Roz. XI, pkt. 3 Stacje robocze „Zakłada się, że jako stacje robocze będą pracować standardowe 

komputery PC wyposażone w przeglądarkę internetową. W ramach projektu planowana jest wymiana 

części stacji roboczych personelu medycznego (z uwagi na większe wymagania dotyczące zobrazowania 

badań wysokiej rozdzielczości) oraz uzupełnienie peryferii: 

1. drukarki/skanery, 

2. czytniki certyfikatów (podpis elektroniczny), 

3. drukarki i skanery kodu kreskowego.” 

Prosimy o potwierdzenie, że planowana wymiana sprzętu opisana w ww. punkcie stanowi zadanie nr 2 

do niniejszego postępowania przetargowego.  

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 129.  

Strona 8 - Usługa e-skierowanie - Zakwalifikowany do leczenia pacjent otrzyma informację o terminie 

rozpoczęcia leczenia wraz z informacją ułatwiającą przybycie – mapka dojazdu oraz listą niezbędnych 

badań i rzeczy potrzebnych podczas pobytu w Szpitalu  

Czy Zamawiający ma na myśli informacje zawarte na swojej stronie internetowej w sekcjach „Kontakt” i 

„Dla pacjenta” ?  
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Czy informacje, o których wyżej mowa, mają być przesłane pacjentowi w formie maila, SMS-a, czy w obu 

formach naraz ? 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym pacjentowi zamiast informacji graficznych lub 

opisowych przesyłane są linki do odpowiednich sekcji/podstron jego strony internetowej ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że pacjent powinien otrzymać dane adresowe wraz z linkiem do mapy 

wskazującej lokalizację szpitala, które obecnie są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru sposobu przesłania tych informacji. 

 

Pytanie 130.  

Strona 8/9 – e-Skierowanie „(…) Zostanie do pacjenta wysłany e-mail z informacją o konieczności 

dostarczenia oryginału skierowania,(…)” 

W opisie procesu mowa jest o tym, że lekarze uprawnieni do wystawiania skierowań do szpitala 

Zamawiającego mają wystawiać skierowania elektroniczne, a pacjent ma być informowany o 

konieczności dostarczenia oryginału skierowania. Na jakim etapie usługi przewidywane jest wystawienie 

skierowania papierowego (oryginału) w przypadku wystawienia zlecenia elektronicznego? 

 

Odpowiedź:  

Lekarze wystawiający pacjentom skierowania na leczenie w placówce Zamawiającego będą przesyłali je 

drogą elektroniczną a jednocześnie przekazując pacjentowi to skierowanie w wersji papierowej. System 

automatycznie przypomina pacjentowi o wymogu dostarczenia oryginału skierowania w momencie 

przybycia  do placówki Zamawiającego. 

 

Pytanie 131.  

Strona 9 i dalsze (wszystkie e-usługi) - sekcja Metody oceny usługi 

Jednym z podstawowych wskaźników dla oceny usługi  jest ilość i czas realizacji poszczególnych zadań 

każdego procesu. Zakłada się, że wszystkie wskaźniki będą wyliczane przez dostarczony wraz z systemem 

informatycznym moduł analityczny. Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie, w którym dla każdej e-

usługi zostanie zdefiniowany dedykowany raport za zadany datami okres działalności, którego 

szczegółowa zawartość zostanie uzgodniona na etapie analizy przedwdrożeniowej, wykazujący ilość i 

czas realizacji ? 
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Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 132.  

Strona 15, e-monitorowanie psychologiczne – „Pacjent w portalu e-usług będzie miał możliwość 

samodzielnego utworzenia konta dla wybranego przez siebie Psychologa np. kierującego go na leczenie” 

Prosimy o wykreślenie powyższego wymagania z dokumentu SIWZ. Jego realizacja mogłaby bowiem 

spowodować niepożądane zjawiska: 

 Tworzenie wielu kont użytkowników dla jednego psychologa (prowadzącego wielu pacjentów 

Szpitala), 

 Tworzenie kont, które mogą być w późniejszym etapie pracy z pacjentem niewykorzystane, 

 Tworzenie kont fikcyjnych. 

Prosimy o zaakceptowanie rozwiązania, w którym tworzeniem kont zajmuje się wyłącznie Administrator 

po stronie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający posiada wykaz psychologów, z którymi współpracuje, 

Wykonawca może wykreować dla nich konta na etapie wdrożenia; w takim przypadku pacjent 

wybierałby psychologa z listy dostępnych osób, a Administrator zakładałby konto tylko w przypadku 

pojawienia się nowego psychologa współpracującego z Zamawiającym. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie zgadza się na taką propozycję  

 

Pytanie 133.  

Strona 16 – „Psycholog podczas korzystania z usługi będzie się uwierzytelniał podpisem kwalifikowanym 

lub ePUAP” 

Zwracamy uwagę, że nie każdy psycholog musi posiadać i posługiwać się podpisem kwalifikowanym lub 

ePUAP. Prosimy zatem o wykreślenie wymogu uwierzytelniania się w ten sposób – tym bardziej, że 

psycholog z placówki zewnętrznej w myśl wcześniejszego wymagania ma mieć zakładane konto w 

Systemie, więc może być uwierzytelniany w inny sposób, np. za pomocą loginu i hasła. 

 

Odpowiedź:  
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Zamawiający biorąc pod uwagę, iż profile użytkowników dla osób współpracujących będą zakładane 

wyłącznie przez administratora systemu, dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia wymaganie na 

„Psycholog podczas korzystania z usługi będzie się uwierzytelniał podpisem kwalifikowanym lub ePUAP 

lub za pomocą loginu i hasła”. 

 

Pytanie 134.  

Strona 17 - Usługa e-monitorowanie nakazu sądowego 

Jak wynika z opisu Sąd ma przesyłać Zamawiającemu elektroniczne skierowania pacjentów na leczenie, 

Zamawiający zaś informować Sąd o ewentualnym nie podjęciu leczenia. Czy to oznacza, że wybrani 

pracownicy każdego sądu powinni mieć indywidualne konta w systemie e-usług ?  

Jeśli pacjent nie stawi się system powiadomi osobę kontaktową w sądzie o tym fakcie. Czy system ma 

postąpić tak samo w przypadku przerwania leczenia przez pacjenta ? W jakich jeszcze przypadkach 

system powinien przekazywać tego typu informacje do sądu ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zakłada, że dla każdego Sądu zostanie założony jeden profil użytkownika. W przypadku 

przerwania procesu leczenia powinno być możliwe wysłanie z poziomu systemu powiadomienia do 

właściwego Sądu. 

 

Pytanie 135.  

Strona 23 - VII Procesy i usługi wspólne: „wdrożenie powtarzalnej procedury nadawania uprawnień 

dostępu do funkcji systemu oraz danych medycznych użytkownikom systemu Tele-medycznego”. 

Jaki system zamawiający rozumie przez określenie „system Tele-medyczny” ? 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający przez „system Tele-medyczny’ rozumie system e-usług.  
 
  
Pytanie 136.  

Strona 23/24 – kategorie użytkowników - „Usługa powinna obsługiwać następujące kategorie 

użytkowników (…) Każdy z wyżej wymienionych użytkowników, który nie posiada podpisu 

kwalifikowanego ani ePUAP będzie mógł autoryzować dostęp do portalu e-usług za pomocą hasła i 

loginu.” 
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Powyższe zdanie może być interpretowane w taki sposób, że proces autoryzacji za pomocą hasła i loginu 

może być dostępny tylko dla osób nie posiadających takiego podpisu elektronicznego lub ePUAP – co 

nie jest uzasadnione. Prosimy zatem o zastąpienie wymagania sformułowaniem: 

„Usługa powinna obsługiwać następujące kategorie użytkowników: 

1.Lekarze obsługujący skierowania pacjentów do szpitala MSWiA Otwock. 

2.Psycholodzy występujący o dostęp do danych konkretnego pacjenta.  

3.Pracownicy sądów, którzy biorą udział w procesie e-usługi monitorowania nakazu sądowego  

4.Pacjenci, którzy chcą mieć dostęp do swoich danych.  

Każdy z wyżej wymienionych użytkowników będzie mógł przeprowadzić proces autoryzacji poprzez 

wysłanie formularza wysłanego przez ePUAP lub podpisanego podpisem kwalifikowanym lub za pomocą 

hasła i loginu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zmianę wymagania na zaproponowane przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 137.  

VIII.1 Usługa uwierzytelniania i autoryzacji 

Na stronie 29 Zamawiający informuje, że w Szpitalu eksploatowanych jest kilka systemów aplikacyjnych, 

z których  każdy prowadzi indywidualną metodę uwierzytelniania (własne rejestry użytkowników i 

własną politykę zarządzania hasłami) oraz że „celem przedsięwzięcia jest wdrożenie jednolitych zasad 

(ustalonego powtarzalnego procesu) uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów 

aplikacyjnych Szpitala”. Na stronie 30 Zamawiający informuje, że „należy tak zmienić architekturę 

funkcjonowania systemów aplikacyjnych, aby za obszar związany z uwierzytelnianiem i autoryzacją była 

odpowiedzialna jedna, jednolicie zarządzana usługa”. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczone przez 

Wykonawcę rozwiązanie powinno zapewniać powiązanie wdrażanego systemu HIS i e-usug z usługami 

typu AD, natomiast ewentualne wykonanie takiego samego powiązania w pozostałych systemach 

użytkowanych przez Zamawiającego nie należy do Wykonawcy, lecz do dostawców tych pozostałych 

systemów. 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 138.  

Strona 32 - VIII.4 Usługa diagnostycznych badań laboratoryjnych (usługi typu ALAB System) 

Uprzejmie informujemy, że oferowany przez nas system posiada możliwość integracji z systemem ALAB 

z wykorzystaniem protokołu HL7. Prosimy w związku z tym o potwierdzenie, że integracja usług 

diagnostycznych badań laboratoryjnych z systemem szpitalnym (HIS) będzie polegać wyłącznie na 

przygotowaniu interfejsów w HIS do systemu ALAB, to jest: że firmy realizujące usługi badań 

laboratoryjnych dla MSWiA Otwock posługują się wyłącznie tym systemem. 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli wykonanie takiego połączenia związane byłoby z dodatkowymi 

kosztami, których na obecnym etapie nie da się przewidzieć (np. żądanie opłaty przez którąś z firm 

realizujących usługi badań laboratoryjnych), to koszty te nie będą obciążać Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Oferowany system HIS ma mieć integrację z systemu laboratoryjnego TYPU ALAB co dziś oznacza 

integrację z systemem ALAB. Zamawiający na zakończenie wdrożenia oczekuje załączenia do 

dokumentacji schematów integracji wraz z dokumentacją do opracowanego modułu interfejsu, po to by 

każdy nowy dostawca usług laboratoryjnych mógł dostosować swój system do interfejsu wymiany 

danych laboratoryjnych z HIS.  

 

Pytanie 139.  

Strona 33 - Dostarczenie nowego HIS 

Nowy system informatyczny obsługujący część białą ma funkcjonalnie odpowiadać obecnie 

eksploatowanemu systemowi Medicus firmy Atende Medica. Prosimy zatem o potwierdzenie, że 

funkcjonalności, które zostały uruchomione  w wyniku wdrożenia tego systemu są w całości opisane 

wymaganiami zawartymi w załączniku 1a do SIWZ. 

Nowy system informatyczny ma umożliwiać wymianę informacji (w postaci eksportu plików danych) z 

systemem obsługującym część szarą. Prosimy zatem o szczegółową specyfikację opisująca oczekiwany 

zakres tej wymiany danych (kierunki wymiany, formaty plików, zakresy informacyjne itp.) oraz nazwę 

jego producenta oraz systemu. 

 

Odpowiedź:  
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Tak, Zamawiający potwierdza. Zakres wymiany informacji pomiędzy dostarczanym systemem 

medycznym a systemem obsługującym część szarą zostanie uzgodniony przez Strony na etapie analizy 

przedwdrożeniowej. 

 

 

Pytanie 140.  

VIII.6 Usługa zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną EDM  

- „Pakiet byłby wyposażony w obsługę interfejsu HL7, za pomocą, którego funkcje dziedzinowe 

komunikowałby się z HIS”. 

- „Podstawowe wymagania dla systemu PACS: 1. Obsługa protokołu HL7 w celu integracji z głównym 

systemem HIS” 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną EDM 

oparte jest o inny rodzaj komunikacji ? 

 

Odpowiedź:  

Odpowiedz na część pierwszą pytania. 

Zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną ( EDM ) ma być oparte wyłącznie o standard HL7 

albo polską implementację standardu HL7 CDA.   

Odpowiedz na drugą cześć pytania dotyczącego PACS 1 .  

Zamawiający zgadza się na inny rodzaj komunikacji tylko między HIS a PACS. 

Odpowiedź na trzecią część pytania - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które w zakresie 

zarządzania dokumentacją elektroniczną EDM oparte jest o inny rodzaj komunikacji ? 

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi EDM na stronie CSIOZ: 

 https://www.csioz.gov.pl/edm/ 

 

 

 

Pytanie 141.  

Strona 43 – VIII.7 Portal użytkownika 

W Załączniku 1a występuje „portal e-usług”, w załączniku 1c – „portal użytkownika”, którego zakres 

funkcjonalny jest szerszy niż wyłącznie udostępnianie e-usług (informacje o usługach, instrukcje pracy 

https://www.csioz.gov.pl/edm/
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dla lekarza, informacje dla pacjenta itp.) Prosimy o doprecyzowanie, jakie funkcjonalności powinien 

oferować portal. 

 

Odpowiedź:  

Jest to błąd pisarski. Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1c winna być mowa o portalu e-usług. 

 

Pytanie 142.  

VIII.8 Maszyna procesowa 

Treść tej sekcji zawiera wyłącznie definicję procesowego modelowania czynności. Prosimy o wyjaśnienie, 

w jaki sposób ma ona przekładać się na wymagania względem wdrażanego systemu ? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla treść VIII.8 Maszyna procesowa.  

 
Pytanie 143. 

SIWZ, Rozdział V, pkt. 1.2.2.2. 

4. Specjalista ds. wirtualizacji 

„posiada znajomość środowisk Microsoft na poziomie co najmniej Microsoft Solution Expert: Server 

Infrastracture, Productivity, Cloud Platform and Infrastracture, oraz certyfikacje z zakresu Server 

Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center, Microsoft Certified Solution Associate 

z zakresu MS Windows 2008/2012/2016, poświadczone ważnymi certyfikatami załączonymi do oferty” 

Zamawiający w powyższym zapisie skumulował bardzo wiele certyfikatów dla jednej osoby. Zwracamy 

uwagę, iż posiadanie powyższych certyfikatów nie jest konieczne do należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia. Co więcej takie zestawienie wymagań dla specjalisty ds. wirtualizacji sugeruje, iż 

Zamawiający ma na myśli konkretną osobę, będącą pracownikiem konkretnego wykonawcy. W związku 

z powyższym wnosimy o wykreślenie konieczności posiadania certyfikatów i załączenia ich do oferty, a 

pozostawienie konieczności posiadania znajomości i wiedzy w obszarze wymienionych środowisk i 

technologii. 

 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego jest to wiedza niezbędna do wykonania zamówienia, zwłaszcza że Wykonawca 

ma za zadanie podłączenie dostarczanej infrastruktury serwerowo-sprzętowej do istniejącego u 

Zamawiającego systemu informatycznego, a co za tym idzie nie widzi możliwości obniżenia wyżej 
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opisanych wymagań. Jednocześnie wymaganie dołączenia w/w certyfikatów do oferty w ocenie 

Zamawiającego jest jedyną możliwością rzetelnej oceny wiedzy posiadanej przez pracowników Oferenta. 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. Zamawiający wskazuje 

jednocześnie, iż według jego wiedzy wymagania odnośnie specjalisty ds. wirtualizacji są do spełnienia 

przez wielu specjalistów IT znajdujących się na rynku polskim. Zamawiający jeszcze raz podkreśla, że nie 

miał na myśli jakiegokolwiek z specjalisty z jakiejkolwiek firmy, kierował się natomiast koniecznością 

pozyskania Wykonawcy, który rzetelnie i fachowo wdroży wyspecyfikowane rozwiązanie. 

 

 

Pytanie 144. 

SIWZ, Rozdział V, pkt. 1.2.2.2. 

5. Specjalista ds. bezpieczeństwa 

„posiada znajomość oferowanej technologii UTM w postaci ukończonych minimum 2 poziomów 

szkolenia technicznego, poświadczonego ważnymi certyfikatami załączonymi do oferty” 

Prosimy o złagodzenie wymogu do minimum 1 szkolenia technicznego, poświadczonego ważnym 

certyfikatem załączonym do oferty. 

 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego jest to wiedza niezbędna do wykonania zamówienia, zwłaszcza ze Wykonawca 

ma za zadanie podłączenie dostarczanej infrastruktury serwerowo-sprzętowej do istniejącego u 

Zamawiającego systemu informatycznego, a co za tym idzie nie widzi możliwości obniżenia wyżej 

opisanych wymagań. Jednocześnie wymaganie dołączenia w/w certyfikatów do oferty w ocenie 

Zamawiającego jest jedyną możliwością rzetelnej oceny wiedzy posiadanej przez pracowników Oferenta. 

 

 

Pytanie 145. 

Załącznik nr 11, pkt. 3 

„Podsystem sterowania ruchem pacjentów musi mieć możliwość sterowania wyświetlaczami również w 

zakresie:  

c. zmiany kolorystycznej interfejsu” 

Prosimy o wskazanie celu sformułowania ww. wymagania dot. zmiany kolorystycznej interfejsu lub 

wykreślenie tego zapisu. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie, możliwość zmian kolorystyki wyświetlanych informacji  może być 

konieczny z uwagi na to, że pacjenci szpitala mogą czuć dyskomfort związany z odbiorem niektórych  

kolorów. 

 

Pytanie 146. 

Załącznik nr 11, pkt. 1-3 

W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował na prezentacji m.in.: 

1) funkcjonalność  współpracy z infokioskami,   

2) wyświetlenie indywidualnego numeru kolejkowego pacjenta na wyświetlaczu przy gabinecie 

i/lub wyświetlaczu zbiorczym,  

3) funkcjonalność współdziałania i sterowania wyświetlaczem graficznych (panel LCD/tablet) przy 

gabinecie / gabinetach lekarskich. 

w sytuacji gdy infokioski, wyświetlacze i panel LCD/tablet nie są przedmiotem zamówienia, ani też nie 

są elementami „próbki”? 

Czy Zamawiający posiada ww. elementy sprzętowe i udostępni je każdemu wykonawcy na potrzeby 

prezentacji? Jeśli tak, prosimy o wskazanie dokładnego modelu i producenta każdego z nich lub 

wykreślenie pkt. 1, 2 i 3 z wykazu oferowanych funkcjonalności dodatkowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji wskazanej funkcjonalności polegającej na 

współpracy z infokioskami  na komputerze przeznaczonym do prezentacji lub innym urządzeniu 

służącym do prezentacji. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 ust. 1 pkt 2 na: 

1) Wersja demonstracyjna Systemu musi być złożona z: 

a. komputera przenośnego (laptop), o parametrach umożliwiających prawidłowe 

przeprowadzenie prezentacji, 

b. urządzeń umożliwiających zaprezentowanie funkcjonalności, 

c. danych demonstracyjnych, 

d. oprogramowania na potrzebę Systemu. 

Pytanie 147. 

W rozdziale XIV SIWZ „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty”, 

Zamawiający określił czas trwania serwisu jako kryterium oceny i  nadał mu wagę 20 %. 
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Natomiast w Załączniku nr 1A do SIWZ w punkcie 7 „wymagania dotyczące serwisu i nadzoru 

autorskiego” (str. 58), Zamawiający określił okres gwarancji i serwisu jednoznacznie na 60 miesięcy.  

Wskazujemy, że zapisy te są niespójne. Prosimy o weryfikację ww. zapisów i jednoznaczne określenie 

wymaganego okresu gwarancji i nadzoru autorskiego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy dotyczące Załącznika nr 1A do SIWZ w punkcie 7 „wymagania dotyczące 

serwisu i nadzoru autorskiego” (str. 58), na zapis „ W ramach usług serwisowych i udzielonej gwarancji 

- przez okres zadeklarowany w ofercie  Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez 

nieodpłatne usuwanie awarii, błędów i usterek programistycznych w dostarczonym i istniejącym 

oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, aktualizacji i poprawek 

oraz ich aplikowanie, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa oraz bezpłatne 

udzielanie konsultacji telefonicznych, jak również bezpłatnie będzie świadczył usługę nadzoru 

autorskiego w tym okresie„. 

 

Pytanie 148. 

Załącznik nr 1C do SIWZ, punkt IX.2 – Obsługa formularzy elektronicznych. 

Zamawiający wymaga  aby istniała możliwość przekazywania szablonów elektronicznych do centralnego 

repozytorium ePUAP i projektowany system powinien być wyposażony w moduł obsługi formularzy, 

który byłby wyposażony w repozytorium formularzy funkcjonujących w  systemie. 

Czy Zamawiający wymaga aby w moduł obsługi formularzy i repozytorium był wyposażony system 

aplikacyjny e-Usług opisany w ww. załączniku 1C do SIWZ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza wymaganie aby system aplikacyjny e-usług był wyposażony w moduł obsługi 

formularzy, repozytorium i aby istniała możliwość przekazywania szablonów elektronicznych do 

centralnego repozytorium ePUAP  

 

 

Pytanie 149. 

Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. ID.OGMM.15 

„Automatyczna numeracja wszystkich dokumentów, które takiej numeracji wymagają.  
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Rodzaje dokumentów, które będą automatycznie nadane, zostaną ustalone na etapie analizy 

przedwdrożeniowej.” 

Prosimy o doprecyzowanie wymagania. Czy Zamawiający ma na myśli funkcjonalność umożliwiającą 

nadawanie unikalnych numerów kolejnym wersjom tego samego dokumentu? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie 150. 

Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. ID.MSR.17 

„Raport pozwalający ocenić stan realizacji umowy w przyszłości z uwzględnieniem zaplanowanych wizyt 

oraz zabiegów”. 

Wartość punktowa świadczenia możliwa jest do określenia dopiero po zakończeniu wizyty / 

hospitalizacji etc.  Zależy ona bowiem od wielu czynników m.in. od czasu trwania usługi, rozpoznania 

wypisowego itp. W jaki zatem sposób system miałby uwzględniać wartości zaplanowanych wizyt i 

zabiegów w zestawieniu ze stanem realizacji umowy?  

Prosimy o wykreślenie tego wymagania jako niemożliwego do realizacji. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zakłada realizację ww. wymagania w odniesieniu do planowanych zabiegów 

rehabilitacyjnych. 

 

Pytanie 151. 

Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. ID.MSZ.17 

„Możliwość automatycznego rozdzielenia krotności produktu i procedur na poszczególne dni”. 

Prosimy o doprecyzowanie wymagania - co Zamawiający rozumie poprzez „rozdzielenie krotności”? 

 

Odpowiedź:  

Miesięczny podział osobodni w trakcie hospitalizacji pacjenta. 

 

Pytanie 152. 

Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. ID.MSZ.40 
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„Możliwość rejestracji pacjenta, min. odbiorze dok. med.” 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie umożliwiające odnotowanie wydania dokumentacji 

zewnętrznej? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli odnotowanie w systemie faktu wydania dokumentacji medycznej pacjenta 

osobie upoważnionej. 

 

Pytanie 153. 

Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. ID.MSZ.57 

„Możliwość odnotowywania udostępniania dok. medycznej dot. zarówno wersji papierowej 

dokumentacji jak i elektronicznej” 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie umożliwiające odnotowanie wydania dokumentacji 

zewnętrznej? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli odnotowanie w systemie faktu wydania dokumentacji medycznej pacjenta 

osobie upoważnionej. 

 

Pytanie 154. 

Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. ID.MSZ.60 

„Możliwość tworzenia grup terapeutycznych dla pacjentów wraz z wyznaczeniem czasu trwania 

turnusu.” 

Prosimy o doprecyzowanie wymagania - co Zamawiający rozumie pod pojęciem „turnus”? W żadnym 

innym miejscu dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcie to nie zostało 

sprecyzowane. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje zapis na „Możliwość tworzenia grup terapeutycznych dla pacjentów wraz z 

wyznaczeniem czasu trwania hospitalizacji”. 

 

Pytanie 155. 
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Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. ID.OGMM.50 

„Generowanie sprawozdań do systemów rozliczeniowych płatników” 

Prosimy o doprecyzowanie jakich płatników (poza NFZ) Zamawiający ma na myśli? Jeśli Zamawiający 

współpracuje z płatnikami innymi niż NFZ, to prosimy o udostępnienie formatu sprawozdań jakie są im 

przekazywane. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający na obecną chwilę nie generuje sprawozdań do innych systemów rozliczeniowych niż do 

NFZ. 

 

Pytanie 156. 

Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. ID.PPR.54 

„Automatyczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta po próbie wyszukania pacjenta, który nie był 

wcześniej w jednostce.” 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym dodanie pacjenta rozpoczyna się po naciśnięciu 

jednego klawisza funkcyjnego? Automatyczne rozpoczęcie procesu dodawana karty pacjenta po tym jak 

system nie znajdzie pacjenta na liście powodować będzie niedogodności związane z tym, że dodanie 

pacjenta rozpocznie się również po popełnieniu błędu literowego przez operatora systemu. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 157. 

Załącznik nr 11, pkt.1 

Czy Zamawiający weryfikację tego wymagania na próbce rozumie jako symulację na ekranie komputera 

prezentacyjnego systemu uruchamianego docelowo na infokiosku? Infokiosk nie może być dostarczony 

jako element próbki, zatem jest to w ocenie Wykonawcy jedyna droga zweryfikowania tej 

funkcjonalności dodatkowej. 

 

Odpowiedź:  

Odpowiedź na pytanie została udzielona w pytaniu nr 146.  
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Pytanie 158. 

Załącznik nr 12 do SIWZ - IPU dla oprogramowania, § 4 ust. 2 lit. a 

Czy Zamawiający potwierdzi, że obowiązek okazywania polisy oraz dowodów jej opłaty wynikający z 

niniejszego postanowienia istotnych postanowień umowy będzie realizowany na żądanie 

Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Tak, wykonawca będzie zobowiązany do okazania Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej wraz z 

dowodami jej opłacenia na żądanie Zamawiającego, w terminie zakreślonym w żądaniu Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 159. 

Załącznik nr 12 do SIWZ - IPU dla oprogramowania, § 4 ust. 6 

Prosimy o wskazanie przewidywanych przez Zamawiającego form kontroli prawidłowości wykonywania 

obowiązków Wykonawcy, aby wykonawca mógł określić swój udział i zaangażowanie w toku tej kontroli 

i odpowiednio uwzględnić to w wartości oferty na wykonanie zamówienia. Tym samym, zrealizowany 

zostanie wynikający z art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych obowiązek opisania 

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich wymagań 

i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

 

Odpowiedź: 

W ramach kontroli Zamawiający w szczególności będzie uprawniony do żądania od wykonawcy 

przedstawienia mu szczegółowego raportu ze stanu prac, w zakreślonych przez Zamawiającego terminie. 

Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy udzielenia mu dalszych wyjaśnień co do prowadzonych 

prac, a wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie tych wyjaśnień zamawiającemu udzielić. 

 

 

Pytanie 160. 

Załącznik nr 12 do SIWZ - IPU dla oprogramowania, § 8 ust. 1 lit. c 

Zwracamy uwagę, że opóźnienie jest niewykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę w terminie, bez 

względu na to, czy za okoliczność tę Wykonawca odpowiada, czy też nie. Poza tym, istotnym jest fakt, że 

realizując wdrożenie Wykonawca w bardzo wielu aspektach uzależniony jest od współdziałania 
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Zamawiającego, co wprost Zamawiający zapewnia w § 4 ust. 1 lit. e istotnych postanowień umowy. Brak 

zaś tego współdziałania może natomiast spowodować uchybienie Wykonawcy terminowi realizacji 

danego Etapu zamówienia, co będzie okolicznością przez niego niezawinioną, a nawet niezależną od 

niego, zaś zależną od Zamawiającego. Tym samym, zastrzeganie kar umownych od Wykonawcy za 

uchybienie terminom powstałym zależnie od Zamawiającego, a raczej od braku jego współdziałania z 

Wykonawcą, powoduje daleko idącą nierówność stron, gdyż Zamawiający może wręcz świadomie nie 

udzielić współdziałania, aby móc naliczyć wyrzeczoną w przedmiotowym postanowieniu istotnych 

postanowień umowy karę umowną. Tym samym, aby doprowadzić do sytuacji równości stron, czyli 

prawa naliczania tej kary umownej jedynie w przypadkach zależnych od Wykonawcy wyłącznie, czy 

Zamawiający zastąpi w tym postanowieniu słowa „opóźnienia/opóźnienie” słowem „zwłoka”?  

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 55. 

 

Pytanie 161. 

Załącznik nr 12 do SIWZ - IPU dla oprogramowania, § 8 ust. 3 

Zwracamy uwagę, że wykonanie wdrożenia zgodnie z niniejszym zamówieniem wiążę się z koniecznością 

współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą, czyli od okoliczności nie w pełni zależnych od Wykonawcy. 

Poza tym, kary umowne zastrzeżone w istotnych postanowieniach umowy zostały zastrzeżone na skutek 

wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, co zawsze jest okolicznością 

ocenną, wymagającą ustalenia podstaw tej odpowiedzialności po wnikliwej analizie stanu faktycznego. 

Tym samym, kary umowne zastrzeżone od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego dyskusyjne, co wymaga, 

aby obowiązany do ich zapłaty Wykonawca miał możliwość zanegowania zasadności podstaw do 

naliczenia kary. Brak tej możliwości zaś statuuje przedmiotowe postanowienie istotnych postanowień 

umowy, zgodnie z którym Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołanie wyraża zgodę na potrącanie kar, 

które powinien móc zakwestionować, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Takie 

postanowienie uznać należy za sprzeczne z naturą stosunku umownego objętego niniejszym 

zamówieniem, a co za tym idzie zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, za nieważne. W związku z 

powyższym, czy Zamawiający, doprowadzając do zgodności z powszechnie obowiązującym prawem 

istotnych postanowień umowy, wykreśli z tego postanowienia istotnych postanowień umowy słowa: „na 

co Wykonawca wyraża zgodę”? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 57. 

 

Pytanie 162. 

Załącznik nr 12 do SIWZ - IPU dla oprogramowania, § 9 ust. 1 lit. d 

Czy Zamawiający potwierdzi, że termin na zawiadomienie go przez Wykonawcę, o czym mowa w 

niniejszym postanowieniu istotnych postanowień umowy liczony jest od dnia powzięcia przez 

Wykonawcę wiedzy o okolicznościach w tym postanowieniu wymienionych, inicjujących konieczność 

dokonania takiego zamówienia, tj. od daty powzięcia wiadomości o zgłoszeniu lub wpływie wniosku o 

ogłoszenie upadłości Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Termin 7 dni na zawiadomienie Zamawiającego o:  

a) każdym pogorszeniu sytuacji finansowej wykonawcy uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość 

lub  

b) zgłoszeniu wniosku o upadłość lub  

c) wpłynięciu wniosku o upadłość jest liczony od dnia powzięcia przez wykonawcę wiedzy o 

którejkolwiek z ww. okoliczności. 

 

 

Pytanie 163. 

Załącznik nr 12 do SIWZ – IPU dla sprzętu, § 4 

Czy Zamawiający potwierdzi, że za dni robocze w rozumieniu niniejszego paragrafu istotnych 

postanowień umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy? 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 164. 

Dotyczy: zał. nr 1a do siwz, pkt 5.11.Moduł Obsługa incydentów oraz baza wiedzy  

1. Funkcjonalność SZI dla Użytkownika:  
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a. System informatyczny HIS + e-usługi musi mieć możliwość zakładania zgłoszeń incydentów (np. w 

postaci formularza zgłoszenia incydentu) z każdego miejsca pracy, gdzie incydent powstaje.  

Powyższa funkcjonalność opisana jest w sposób nieprecyzyjny i niespójny z wymaganiem dotyczącym 

tego modułu a w szczególności zapisu: Proces jest uruchamiany przez zgłoszenie nowego incydentu przez 

użytkownika w Systemie Zgłoszeń Incydentów (SZI), gdzie z jednej strony mowa jest o systemie SZI a z 

drugiej HIS i e-usługi.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Moduł Obsługa incydentów dotyczy możliwości rejestrowania incydentów 

związanych z działaniem systemu HIS i aplikacji e-usług. SZI ma być oddzielną lub wbudowaną aplikacją 

w HIS i e-usługi, służącą do rejestrowania i skutecznego powiadamiania administratora o ww. 

incydentach. 

 

Pytanie 165. 

Dotyczy: zał. nr 1a do siwz, pkt 5.11.Moduł Obsługa incydentów oraz baza wiedzy pkt 1b, podpunkt i. 

Zgłoszenie zostaje wysłane do Administratora Wykonawcy obsługującego Asystę Techniczną i 

Konserwację w okresie gwarancyjnym i po jej zakończeniu.  

- Każde zgłoszenie automatycznie uzyskuje status zgłoszenia „do realizacji”.  

Prosimy o potwierdzenie, że wystarczające i zgodne z powyższym będzie jeśli: każde zgłoszenie 

automatycznie uzyskuje status zgłoszenia „utworzone” a następnie w momencie pozytywnej reakcji 

przez Wykonawcę otrzyma status „zaakceptowane” i jest zatwierdzone do realizacji.  

Powyższe wynika z tego, iż każde zgłoszeniu musi zostać ́ przeanalizowane pod kątem poprawności 

zawartych w nim danych umożliwiających realizację zgłoszenia.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wystarczające i zgodne z powyższym pytaniem będzie jeśli: „każde 

zgłoszenie automatycznie uzyskuje status zgłoszenia „utworzone” a następnie w momencie pozytywnej 

reakcji przez Wykonawcę otrzyma status „zaakceptowane” i jest zatwierdzone do realizacji„. 

 

Pytanie 166. 

Dotyczy: zał. nr 1a do siwz, pkt Funkcjonalność ́Obsługi Incydentów i Bazy Wiedzy  
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Pkt ID.INC.3 - Możliwość ́przekazywania Zgłoszeń́ zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego ścieżką obiegu 

zgłoszeń́.  

Pytanie: prosimy o jednoznaczne i precyzyjne określenie ścieżki obiegu zgłoszeń́. 

Prosimy o potwierdzenie, że w powyższym wymaganiu chodzi o to aby wszystkie „incydenty” związane 

z systemem HIS i e-usługi miały możliwość ́ich zgłaszania w systemie SZI. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, ze ścieżka obiegu zgłoszenia będzie ustalona w trakcie analizy 

przedwdrożeniowej do systemu SZI. Zamawiający nie jest w stanie tego określić na tym etapie.  

Zamawiający potwierdza, że w powyższym wymaganiu chodzi o to, aby wszystkie „incydenty” związane 

z systemem HIS i e-usługi mogły być zgłaszane w systemie SZI. 

 

Pytanie 167.  

Dotyczy: Załącznik nr 3, punkt 2 - Przedmiot weryfikacji i oceny Systemu  

Wymaganie: 1) Potwierdzenie, że w momencie złożenia oferty przez Wykonawcę, oprogramowanie na 

potrzebę Systemu posiada funkcjonalności podstawowe opisane w załączniku nr 1a do SIWZ. 

Weryfikacja obejmie wybrane funkcjonalności podstawowe - do 30 pozycji spośród wszystkich wymagań́ 

opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ i oznaczonych jako wymagania podstawowe (kolumna WP – 

„TAK”), których spełnienie jest warunkiem udziału w postępowaniu. Wybrany zestaw będzie jednakowy 

dla wszystkich Wykonawców i będzie zawierał zestaw ___ funkcjonalności podstawowych 

weryfikowanych na etapie próbki.  

Czy Zamawiający potwierdza, że funkcjonalności wspomniane w powyższym opisie „Weryfikacja 

obejmie wybrane funkcjonalności podstawowe - do 30 pozycji spośród wszystkich wymagań́ opisanych 

w załączniku nr 1a do SIWZ i oznaczonych jako wymagania podstawowe (kolumna WP – „TAK”), których 

spełnienie jest warunkiem udziału w postępowaniu. Wybrany zestaw będzie jednakowy dla wszystkich 

Wykonawców i będzie zawierał zestaw ___ funkcjonalności podstawowych weryfikowanych na etapie 

próbki.” są to funkcjonalności oznaczone „TAK” w kolumnie „Próbka” (31 wymagań́) zgodnie z 

załącznikiem 1 a do siwz: Funkcjonalności, które zostaną zaprezentowane i poddane weryfikacji z 

wykorzystaniem próbki dostarczonej w zestawie demonstracyjnym dołączonym do oferty Wykonawcy 

(skrót PRÓBKA w tabelach z wymaganiami). 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający stwierdza omyłkę pisarską i koryguje zapisy dotyczące Załącznika nr 3 .  
 
Pytanie 168. 

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ, pkt. 5 podpunkt 5.1 Funkcjonalności ogólne dla modułu medycznego, 

pkt. ID.OGMM.8.  

Wymaganie: Możliwość ́ wykorzystania gotowych szablonów wyników dla wyników opisowych 

definiowanych przez administratora.  

Czy Zamawiający dopuści możliwość ́tworzenia szablonów indywidualnie przez użytkowników?  

 

Odpowiedź:  

Tak, dopuszcza. 

 

Pytanie 169. 

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ, punkt 5.2 Moduł Poradnia, pkt. ID.PPR.54  

Wymaganie: Automatyczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta po próbie wyszukania pacjenta, 

który nie był wcześniej w jednostce.  

Czy Zamawiający dopuści możliwość ́otwarcia formularza jednym kliknięciem? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 170. 

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ, Poradnia (Gabinet), pkt. ID.PPG.14.  

Wymaganie: Modyfikacja schematów historii choroby.  

Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli możliwość ́dostosowania formularzy i wydruków indywidualnie 

dla każdej jednostki? Czy chodzi o możliwość ́tworzenia i zarządzania szablonami do dokumentacji?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że ma na myśli możliwość ́dostosowania formularzy i wydruków indywidualnie 

dla każdej jednostki. 

 

Pytanie 171.  

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ, Poradnia (Gabinet), pkt. ID.PPG.43  
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Wymaganie: Dostęp do informacji o ubezpieczeniu przy wystawianiu recepty.  

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści widoczność ́ tej informacji przed otwarciem formularza nowej 

recepty? 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 172.  

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ, 5.6 Moduł Statystyka Medyczna, pkt. ID.MSM.9.  

Wymaganie: Możliwość ́wygenerowania / wydruku Księgi Głównej i Księgi zabiegów rehabilitacyjnych z 

podziałem na poszczególne komórki organizacyjne.  

Pytanie: W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej nie ma wzmianki o 

Księdze zabiegów rehabilitacyjnych, czy Zamawiający ma na myśli Księgę zabiegów leczniczych?  

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający ma na myśli Księgę zabiegów leczniczych w formie określonej w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu 

przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

Pytanie 173.  

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ, 5.5. Moduł Sprawozdawczo-Rozliczeniowy, pkt. ID.MSR.17.  

Wymaganie: Raport pozwalający ocenić ́ stan realizacji umowy w przyszłości z uwzględnieniem 

zaplanowanych wizyt oraz zabiegów.  

Pytanie: Mając na uwadze że stan realizacji umowy jest powiązany z produktami które składają się na 

wykonanie danej umowy proszę o doprecyzowanie na jakiej podstawie zamawiający chce obliczać ́

parametr realizacji umowy nie mając danych jakie usługi zostaną zrealizowane w wizytach oraz 

zabiegach zaplanowanych. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zakłada realizację ww. wymagania w odniesieniu do planowanych zabiegów 

rehabilitacyjnych. 



 

75 
„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 
05-400 Otwock 

 

 

Pytanie 174. 

Dotyczy oprogramowania: komputery AiO 30 szt. 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie 175. 

Dotyczy oprogramowania: komputery AiO 30 szt. 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie preinstalowane przez 

producenta komputera. 

 

Pytanie 176. 

Dotyczy oprogramowania: komputery AiO 30 szt. 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA 

(Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania 

oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej 

wersji? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga, aby zestaw komputerowy był oznaczony zgodnie z warunkami licencji producenta 

oprogramowania. 

 

Pytanie 177. 

Dotyczy oprogramowania: komputery AiO 30 szt. 
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Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 

legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmodyfikowała Załącznik nr 10 i wymaga podania producenta, modelu oraz numeru 

produktu i na tej podstawie przeprowadzi weryfikację. 

 

Pytanie 178. 

Dotyczy oprogramowania: komputery AiO 30 szt. 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

179. – 188. Dotyczy: Załącznik nr 12 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy   

 

Pytanie 179. 

Pytanie do umownej definicji pojęcia "OPZ": 

Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego powodu w IPU dla zadania nr 1, w definicji OPZ pojawia się odesłanie 

do załącznika 1B, skoro załącznik 1B jest właściwy dla zadania nr 2. 

 

Odpowiedź:  

Wykonawca Zadania 1 dostarcza oprogramowanie, które musi być zainstalowane na urządzeniach 

zakupionych w ramach Zadania 2. 

 

Pytanie 180.  

Par. 2 ust. 1 ppkt d: 

Zwracam uwagę, że instalacja i konfiguracja Oprogramowania ma zostać wykonana na sprzęcie 

zakupionym przez zamawiającego również w ramach zadania nr 2. 

Zamawiający nie dysponuje jeszcze tym sprzętem. Nie wiadomo co zostanie zaoferowane (i przez kogo) 

w ramach zadania nr 2 i zakupione w ramach tego zadania. 
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Teoretycznie jest też możliwe, że do zadania nr 2 nie wpłyną żadne oferty. 

Proszę o weryfikację merytoryczną, czy ta niewiedza na wpływa na możliwość złożenia oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający gruntownie przeanalizował kwestię możliwości złożenia oferty w ramach postępowania, 

czego wynikiem było uznanie, że niewiedza wykonawcy co do dokładnych modeli sprzętu zakupionych 

przez Zamawiającego w ramach zadania 2 nie wpłynie na możliwość złożenia oferty przez wykonawców. 

SIWZ dla zadania 2 jest ogólnodostępny, a więc rozsądny wykonawca chcąc złożyć ofertę w zadaniu 1, 

powinien przeanalizować warunki stawiane sprzętowi w zadaniu 2. Analiza warunków dla sprzęty 

pozwoli wykonawcy na wyodrębnienie grupy rozwiązań mogących być zaoferowanymi w ramach 

zadania 2, a co za tym idzie – oprogramowania mogących być zaoferowanymi (a następnie 

instalowanymi, konfigurowanymi) w zadaniu 1. 

 

 

Pytanie 181. 

Pytanie do Paragrafu 2 ust. 1 ppkt d): 

Prosimy o wyjaśnienie jaki schemat postępowania zostanie wdrożony, jeżeli: 

1) wykonawca zadania nr 2 będzie nienależycie wykonywał swoje obowiązki umowne, co 

uniemożliwi terminowe i należyte wykonania zamówienia przez wykonawcę zadania nr 1? 

2) na zadanie nr 2 nie zostanie złożona żadna oferta przez co nie będzie możliwe wykonanie  

w terminie zadania nr 1? 

 

Odpowiedź: 

odnośnie sytuacji z pkt 1: 

W sytuacji nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez wykonawcę zadania nr 2 

uniemożliwiającego terminowe i należyte wykonanie zamówienia przez wykonawcę zadania nr 1, 

wykonawca zadania nr 1 będzie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym 

fakcie. W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie przeanalizuje ww. powiadomienie i w sytuacji 

uznania je za zasadne wezwie wykonawcę zadania nr 2 do prawidłowego wykonywania umowy, 

wyznaczając mu odpowiedni termin. 

 

Odnośnie sytuacji z pkt 2: 
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W sytuacji, gdy w zadaniu nr 2 nie zostanie złożona żadna oferta, wykonawca nie będzie zobowiązany 

do wykonania (w odniesieniu do sprzętu mającego być dostarczonym w ramach zadania 2) usług 

wskazanych w par. 2 ust. 1 lit. d IPU dla Oprogramowania. 

 

 

Pytanie 182. 

Pytanie do Paragrafu 3 ust. 1: 

W przedmiotowym zadaniu termin realizacji został określony datą sztywną. Prosimy o rozważenie 

możliwości i zasadności zmiany konstrukcji przedmiotowego postanowienia tak, aby termin realizacji nie 

był wyznaczony konkretną datą kalendarzową, ale ilością tygodni/miesięcy liczonych od zawarcia 

umowy. 

Taki sposób liczenia terminu na realizację zamówienia jest bardziej adekwatny do specyfiki zamówień 

publicznych, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia termin zawarcia umowy może się z 

różnych powodów (np. postępowania odwoławcze) odwlekać w czasie, co w każdym takim przypadku 

będzie oznaczało realnie krótszy czas na wykonanie zadania w razie pozostania przy terminie 

zakończenia realizacji zadania ustalonym na sztywno. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyla się do prośby wykonawcy i modyfikuje par. 3 ust. 1 Załącznika nr 12 do SIWZ- 

Oprogramowanie, nadając mu następujące brzmienie 

„1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 105 dni od dnia zawarcia 

Umowy, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu realizacji po uzyskaniu zgody instytucji 

finansującej projekt.” 

 

Modyfikacji ulega również par. 2 Załącznika nr 12 do SIWZ – Sprzęt, przyjmując brzmienie: 

„Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 50 dni od dnia zawarcia 

Umowy, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu realizacji po uzyskaniu przez Zamawiającego 

zgody instytucji finansującej projekt.” 

 

 

Pytanie 183.  

Pytanie do Paragrafu 6 ust. 1: 
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Prosimy o wyrażenie zgody na skrócenie minimalnego terminu na odbiory z pięciu dni roboczych do 

trzech dni roboczych. Krótsze terminy zarezerwowane na odbiór przełożą się na sprawniejszą realizację 

przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Skrócenie ww. terminu do trzech dni roboczych 

spowodowałoby, że Zamawiający mógłby nie zdołać (np. z przyczyn organizacyjnych lub z uwagi na 

rozmiar przedmiotu Umowy) dokonać odbioru w terminie. 

 

Pytanie 184. 

Pytanie do Paragrafu 8 ust. 1: 

Zwracamy się z wnioskiem do zamawiającego o umowne ograniczenie w ust. 1 pułapu, do którego 

zamawiający będzie mógł naliczać wykonawcy kary umowne na podstawie umowy. 

W tym celu wnioskujemy o wprowadzenie do par. 1 ust. 1 postanowienia w brzmieniu: 

"Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naliczanych kar umownych nie przekroczy 40% 

wynagrodzenia umownego brutto." 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 54. 

 

Pytanie 185. 

Pytanie do Paragrafu 8 ust. 1 ppkt c) i d): 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę użytego w w/w postanowieniach umowy określenia "opóźnienie" 

na określenie "zwłoka". 

Odpowiedzialność wykonawcy za zwłokę, czyli za zawinione opóźnienie bardziej odpowiada regułom 

odpowiedzialności kontraktowej niż odpowiedzialność za opóźnienie zwykłe, czy również za przypadki 

przekroczenia terminu realizacji, które wynikały z przyczyn niezawinionych od wykonawcy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 55. 

 

Pytanie 186. 
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Pytanie do §8 ust. 2: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do § 8 ust.2 w 

formie zdania drugiego zapisu o treści: 

„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100% 

wartości z umowy brutto.” 

Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje 

możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Istotnym jest dodanie, że 

Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji 

umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”. Co ważne 

Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim 

Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w 

tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną z istotniejszych rekomendacji, 

jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi: 

„Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności 

kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 56. 

 

Pytanie 187. 

Pytanie do Paragrafu 11 ust. 3 ppkt a): 

Prosimy o potwierdzenie, że określenie "bez ograniczeń" użyte w przedmiotowym postanowieniu jest 

określeniem omyłkowym. 

W ocenie wykonawcy, w pkt a) podobnie jak w ppkt b) powinno być "z zachowaniem ograniczeń 

licencyjnych (...)". 

Prosimy o potwierdzenie powyższego i ewentualne zmiany lub informację, że postanowienie z ppkt a) z 

określeniem "bez ograniczeń" jest określeniem, które zamawiający celowo wprowadzić do IPU. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że określenie „bez ograniczeń” zostało użyte omyłkowo. W związku z tym, 

Zamawiający modyfikuje treść par. 11 ust. 3 lit. a Załącznika nr 12 do SIWZ- Oprogramowanie, nadając 

mu następujące brzmienie: „korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, na standardowych warunkach licencyjnych producentów Oprogramowania 

Aplikacyjnego, tj. co najmniej na następujących polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 pkt 1) 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmujących w szczególności prawo do trwałego 

lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania Aplikacyjnego w całości lub części w celu 

wprowadzenia, przechowywania, uruchamiania, wyświetlenia i przekazywania Oprogramowania z 

zachowaniem ograniczeń licencyjnych odnoszących się liczby kopii, użytkowników i maszyn na jakich 

Oprogramowanie może być eksploatowane, z tym jednak zastrzeżeniem, że ograniczenia takie nie mogą 

być sprzeczne z OPZ” 

 

Pytanie 188. 

Pytanie do §13 Umowy  

Wnioskujemy o wyłączenie z warunków gwarancyjnych postanowień art. 581 § 1 kodeksu cywilnego w 

odniesieniu do Infrastruktury.  

Przedmiot umowy obejmuje dostawę sprzętu informatycznego specjalistycznego przeznaczonego do 

ciągłej pracy. 

Producenci w szczególności  macierzy dyskowych w okresie trwania wykupionej gwarancji zapewniają 

nieograniczoną wymianę uszkodzonych elementów min. dysków, kontrolerów, dostęp do upgrade 

oprogramowania, nie zapewniają jednak biegu okresu gwarancji  od nowa na kolejne okresy, w 

przypadku wymiany lub istotnej naprawy. 

Na etapie przygotowania oferty, żaden z oferentów  nie jest w stanie określić na jak długi okres 

konieczne byłoby wykupienie przedłużenia okresu gwarancji na wymieniane elementy lub produkty u 

producenta. W konsekwencji przy obecnych postanowień  umowy  w zakresie gwarancji żaden  

z oferentów nie będzie w stanie właściwie skalkulować oferty cenowej. 

W związku z powyższym, prosimy o wprowadzenie do § 13 umowy następujących postanowień: 

„Postanowienia art. 581 §  1 nie znajdują zastosowania. W przypadku jeżeli świadczenie gwarancji będzie 

polegać na istotnej naprawie lub wymianie wadliwej Infrastruktury lub jej elementu na wolne od wad, 

okres gwarancji odpowiednio dla Infrastruktury lub jej elementu będzie zrównany  

z okresem gwarancji pozostałego sprzętu i będzie wynosił xxxx miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) od 

podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy.” 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w par. 13 dodając ustęp 14 o następującym 

brzmieniu: 

„14. Postanowienia art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego nie znajdują zastosowania – w przypadku, jeżeli 

świadczenie gwarancji będzie polegać na istotnej naprawie lub wymianie wadliwej Infrastruktury lub jej 

elementu na wolne od wad, okres gwarancji odpowiednio dla Infrastruktury lub jej elementu będzie 

zrównany z okresem gwarancji pozostałego sprzętu i będzie wynosił …………………… miesięcy (zgodnie ze 

złożoną ofertą) od podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy.” 

 

 

 

Pytanie 189. 

Dotyczy: Załącznik nr 1a 

INC.4  Nadawanie uprawnień i tworzenie ról do Obsługi Incydentów i Bazy Wiedzy 

Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby spełnienia powyższego wymagania Zamawiający przyjmie 

możliwość nadawania uprawnień i ról użytkownikom systemu, na podstawie predefiniowanych  

w systemie słowników ról i uprawnień. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 190.  

Dotyczy: Załącznik nr 1a 

INC.11  System posiada wbudowany system Help Desk dla każdej roli użytkownika 

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymaganie należy rozumieć jako dedykowany system pomocy 

dla każdej z ról użytkowników systemu. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 191.  

Dotyczy: pkt 1.2.2.2. SIWZ, Załącznik nr 6 - Wykaz osób  
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Lista osób, jaka ma być skierowana do realizacji zamówienia przedstawiona w punkcie 1.2.2.2.  

SIWZ różni się znacząco od listy osób przedstawionej w Załączniku nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, zarówno 

pod kątem wymaganej ilości osób jak i ich kwalifikacji. Prosimy o ujednolicenie wymagań SIWZ oraz 

Załącznika nr 6 w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił zapisy dotyczące wykazu osób w SIWZ i Załączniku nr 6 do SIWZ.  

 

 
Pytanie 192. 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór umowy powierzenia danych osobowych do umowy nr z dnia 

….. nie zawiera żadnych odniesień do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 a 

dnia 27 kwietnia 2016 r, które zacznie obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r.  

1. Czy w związku z tym Zamawiający planuje zmienić treść tej umowy, a jeśli tak, to czy można zapoznać 

się z nowym wzorem umowy ?  

2. Czy Zamawiający przewiduje wyrażenie zgody na dalsze podpowierzenie swoich danych osobowych 

ewentualnym podwykonawcom? 

 

Odpowiedź: 

Odnośnie pkt 1: 

Zgodnie z intencjami Zamawiającego, Umowa powierzenia danych osobowych ma być zgodna 

przywołanym przez wykonawcę rozporządzeniem. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do Umowy. 

 

Odnośnie pkt 2: 

Zamawiający przewiduje wyrażenie zgody na dalsze podpowierzanie danych osobowych, których 

administratorem jest Zamawiający, ewentualnym podwykonawcom, w zakresie niezbędnym do 

realizacji umowy w sprawie zamówienia. 

 

 

Pytanie 193. 

Dotyczy: SIWZ - V. Warunki udziału w postępowaniu; 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: (…) 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: (…) 1.2.2. zdolności 
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technicznej lub zawodowej: 1.2.2.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie wykonał (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ):  

1. Co najmniej dwie dostawy o wartości min. 1,5 mln. zł brutto każda, polegające na dostawie 

i wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów 

i obiegu dokumentacji medycznej, w tym rejestracji pacjentów i rozliczeń z NFZ dla 

podmiotu leczniczego.  

2. Co najmniej jedna ze zrealizowanych dostaw obejmowała:  

– dostawę wdrożenie i konfigurację oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i 

obiegu dokumentacji medycznej,  

– dostawę oprogramowania obejmującego funkcjonalności e-usług, instruktaż lub 

szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu.  

 

W ocenie Wykonawcy wskazane wyżej wymogi są nieproporcjonalne i nadmierne w stosunku do 

przedmiotu Zamówienia i prowadzą do ograniczenia konkurencji. W związku z powyższym zwracamy się 

z wnioskiem o zastąpienie obecnego brzmienia następującym: (…)  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:  

1. Co najmniej dwie dostawy o łącznej wartości min. 3 mln. zł brutto, polegające na dostawie 

i wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów 

i obiegu dokumentacji medycznej, w tym rejestracji pacjentów i rozliczeń z NFZ dla 

podmiotu leczniczego.  

2. Co najmniej jedna ze zrealizowanych dostaw o wartości min. 1.5 mln. zł brutto 

obejmowała:  

– dostawę wdrożenie i konfigurację oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i 

obiegu dokumentacji medycznej,  

– dostawę oprogramowania obejmującego funkcjonalności e-usług, instruktaż lub 

szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 194. 



 

85 
„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 
05-400 Otwock 

 

Dotyczy: SIWZ - V. Warunki udziału w postępowaniu; 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: (…) 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: (…) 1.2.2. zdolności 

technicznej lub zawodowej: 1.2.2.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające 

następujące kwalifikacje (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ):  

1. Kierownik projektu  

 Minimalne wykształcenie/uprawnienia  

– Wykształcenie wyższe  

– Certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny, np.: 

IPMA CPM, PMI PMP  

Minimalne doświadczenie  

– co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako w realizacji co najmniej 3 

projektów informatycznych o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każdy w roli 

kierownika projektu lub zastępcy kierownika,  

– w ostatnich 3 latach kierował co najmniej jednym projektem informatycznym (przez cały 

okres ich trwania) o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto, zakończonym sukcesem tj. 

odebranym przez zamawiającego, polegającym na budowie systemu informatycznego dla 

podmiotu leczniczego obejmującym: dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej (serwery, 

macierz, system backupu) oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania w tym 

oprogramowania udostępniającego e-usługi.  

 

W ocenie Wykonawcy wskazane wyżej wymogi są nieadekwatne do przedmiotu Zamówienia i 

nadmiarowe, prowadzą do ograniczenia konkurencji. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem. 

 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę 

pełniącą funkcję Kierownika projektu posiadającego Certyfikat z zakresu zarządzania projektami 

PRINCE2 Foundation? 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, poprawia jedynie omyłkę pisarską. 

1 Kierownik projektu  
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 Minimalne wykształcenie/uprawnienia 

– Wykształcenie wyższe 

– Certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub 
równoważny, np.: IPMA CPM, PMI PMP 

Minimalne doświadczenie  

– co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w 
realizacji co najmniej 3 projektów informatycznych o wartości co najmniej 
1.000.000,00 zł brutto każdy w roli kierownika projektu lub zastępcy 
kierownika, 

– w ostatnich 3 latach kierował co najmniej jednym projektem informatycznym 
(przez cały okres ich trwania) o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto, 
zakończonym sukcesem tj. odebranym przez zamawiającego, polegającym na 
budowie systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego obejmującym: 
dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej (serwery, macierz, system 
backupu) oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania w tym 
oprogramowania udostępniającego e-usługi.  

 

Pytanie 195. 

Dotyczy: SIWZ - V. Warunki udziału w postępowaniu; 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: (…) 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: (…) 1.2.2. zdolności 

technicznej lub zawodowej: 1.2.2.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające 

następujące kwalifikacje (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ):  

6. Specjalista ds. bezpieczeństwa w zakresie ISO 27001  

 Minimalne wykształcenie/uprawnienia  

– Wykształcenie wyższe  

Minimalne doświadczenie  

– posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji testów 

penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa,  

– posiada doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych 

poświadczone ważnym certyfikatem CISA lub CISSP.  

 

W ocenie Wykonawcy wskazane wyżej wymogi są nieproporcjonalne i nadmierne w stosunku do 

przedmiotu Zamówienia i prowadzą do ograniczenia konkurencji. W związku z powyższym zwracamy z 

wnioskiem o usunięcie postanowienia dot. Specjalista ds. bezpieczeństwa w zakresie ISO 27001. 
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Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. 

6 Specjalista ds. bezpieczeństwa w zakresie ISO 27001 

 Minimalne wykształcenie/uprawnienia 

– Wykształcenie wyższe 

Minimalne doświadczenie  

– posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 
testów penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa, 

– posiada doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych 
poświadczone ważnym certyfikatem CISA lub CISSP. Zamawiający dopuszcza 
złożenie certyfikatów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 roku w sprawie wykazu 
certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów 
informatycznych i systemów teleinformatycznych. 

 

 

Pytanie 196. 

Dotyczy: SIWZ - V. Warunki udziału w postępowaniu; 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: (…) 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: (…) 1.2.2. zdolności 

technicznej lub zawodowej: 1.2.2.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające 

następujące kwalifikacje (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ):  

5. Specjalista ds. bezpieczeństwa 

 Minimalne wykształcenie/uprawnienia  

- Wykształcenie wyższe  

Minimalne doświadczenie   

– posiada znajomość oferowanej technologii UTM w postaci ukończonych minimum 2 

poziomów szkolenia technicznego, poświadczonego ważnymi certyfikatami załączonymi do 

oferty,  

– posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i konfiguracji systemów 

UTM. 

 

Urządzenie UTM, które wymaga tego typu  specjalisty ds. bezpieczeństwa o wymaganiach określonych 

przez Zamawiającego jest przedmiotem dostawy w zadaniu nr 2. Nieuzasadnionym więc jest aby 

wymaganie przypisane do tej funkcji były umieszczone w zadaniu nr 1. W załączniku nr 10 do SIWZ dla 
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zadania nr 2 zostało wyspecyfikowane urządzenie UTM, dlatego według nas wymagania dotyczące osób 

które mają zapewnić zgodność techniczną powinny dotyczyć zadania nr 2.  

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie wymagania z Zadania 1. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ.  

5 Specjalista ds. bezpieczeństwa 

 Minimalne wykształcenie/uprawnienia 

– Wykształcenie wyższe 

Minimalne doświadczenie  

– posiada znajomość technologii UTM w postaci ukończonych minimum 2 
poziomów szkolenia technicznego, poświadczonego ważnymi certyfikatami 
załączonymi do oferty, 

– posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i konfiguracji 
systemów UTM. 

 

Pytanie 197. 

Dotyczy: Załącznik nr 1A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne 

i niefunkcjonalne Systemu, tabela – 4.1 Wymagania ogólne,  

 

ID.OG.4. 

 

Dostarczone rozwiązanie musi być zgodne z normami dotyczącymi 

służby zdrowia, a w szczególności:  

ISO/IEC 27002 – norma określająca wytyczne związane z 

ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, 

przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji,  

PN-ISO/IEC 20000-1:2007 „Technika informatyczna - Zarządzanie 

usługami - Część 1: Specyfikacja",  

PN-ISO/IEC 20000-2:2007 „Technika informatyczna - Zarządzanie 

usługami - Część 2: Reguły postępowania”,  

PN ISO/IEC 27001:2007 „Technika informatyczna - Techniki 

bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem 

informacji - Wymagania",  
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PN-ISO/IEC 27005:2010 "Technika informatyczna - Techniki 

bezpieczeństwa – Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie 

informacji",  

PN-ISO/IEC 27006:2009 "Technika informatyczna - Techniki 

bezpieczeństwa – Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i 

certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji”.  

 

Wszystkie normy określone w wymaganiu ID.OG.4 dotyczą norm bezpieczeństwa. Są to normy które 

regulują zasady bezpieczeństwa danych. Żadne jednak regulacje dotyczące jednostek ochrony zdrowia 

nie nakazują stosowania tych norm. Nie można w takim razie stawiać ich jako parametry bezwzględnie 

wymagane. Wymagania tych norm w głównej mierze odnoszą się do jednostek, które przetwarzają dane 

i to one powinny stosować odpowiednie środki techniczno-organizacyjne, które zabezpieczą 

przetwarzane dane.  

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie wymagania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 1 A SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 

wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu, tabela – 4.1 Wymagania ogólne  poprzez 

wykreślenie zapisu PN-ISO/IEC 27006:2009 "Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa – 

Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem 

informacji”.  

 

Pytanie 198. 

Dotyczy: Załącznik 1a SIWZ; 4.  Opis założeń i wymagań dla oprogramowania ; wymaganie: „ID.OGBD.3. 

- Możliwość współpracy bazy danych z różnymi platformami sprzętowymi oraz systemami operacyjnymi 

(min. MS Windows, Unix, Linux).”. 

 

Z uwagi na to, że w ramach Zamówienia należy dostarczyć „Serwery wraz z Oprogramowaniem” które 

mają spełniać wymagania: 

a) 8.  Wymagania dla infrastruktury sprzętowej dla potrzeb oprogramowania; Wymagania ogólne: 

„Oferowane serwery muszą być przygotowane do współpracy z systemami operacyjnymi takimi jak:  

Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 

2012,  
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LINUX Red Hat, Vmware.” 

b) 8.1.  Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki   

„Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.   

Serwer musi posiadać deklaracja CE.  

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać  

status „Certified for Windows” dla Windows Server 2016.” 

prosimy o dopuszczenie rozwiązania bazodanowego działającego w oparciu o system bazodanowy 

współpracujący z różnymi platformami sprzętowymi oraz 64-bitowymi systemami operacyjnymi (min.: 

MS Windows, Linux). Wymaganie działania bazy na systemie Unix jest nadmiarowe i nie jest planowane 

wykorzystanie takiej funkcjonalności. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis wymagań odnośnie systemu operacyjnego na „Możliwość współpracy bazy 

danych z różnymi platformami sprzętowymi oraz systemami operacyjnymi (m.in. MS Windows, Linux)” 

oraz dodaje wymagania ID.OG.9 „Zamawiający dopuszcza następujące oprogramowanie bazodanowe: 

ORACLE, IBM DBII lub MSSQL w najnowszej wersji” oraz na str. 79 w sekcji Oprogramowanie do backupu 

zmiana punktu 11 na „Oprogramowanie ma umożliwić tworzenie kopii zapasowych on-line oferowanej 

bazy działającej na platformach Windows i Linux bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy 

danych. Wymagane jest dostarczenie licencji do backupu 1 serwera oferowanej bazy danych z systemem 

operacyjnym Windows.” 

 
Pytanie 199. 

Dotyczy: Załącznik nr 1A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne 

i niefunkcjonalne Systemu - Wymagania funkcjonalne 

W załączniku nr 1a do SIWZ są opisane w sposób charakterystyczny dla konkretnego systemu wymagania 

funkcjonalne. Funkcjonalności te mimo, że zamówienie ma czas realizacji 30.10.2018 r., Zamawiający 

wymaga dostarczenia na próbce czyli w momencie składania ofert. Przedmiotem zamówienia opisanego 

w SIWZ jest Budowa i wdrożenie- „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”. W 

związku z tym, Zamawiający nie może oczekiwać, że wszystkie funkcje będą dostępne na etapie składania 

ofert. Zamawiający oczekuje dostarczenia na próbce bardzo specyficznych zachowań dla wybranych 

funkcji, które są możliwe do realizacji na etapie wdrożenia. 
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W związku z tym wnosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia na próbce czyli w  momencie składania 

ofert, następujących wymagań: 

 

ID.PPR.49.  

 

System dopuszcza do przyjęcia pacjenta przebywającego aktualnie w 

szpitalu (na oddziale) ale ostrzega i wymaga dodatkowo potwierdzenia.  

 

ID.PPR.54.  

 

Automatyczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta po próbie 

wyszukania pacjenta, który nie był wcześniej w jednostce.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 
Pytanie 200. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne i 

niefunkcjonalne Systemu; 5.3. Moduł Rejestracja; tabela – wymaganie ID.PPR.54.  

 

Czy Zamawiający dopuści system w którym dodanie nowego pacjenta następuje po otwarciu okna przez 

użytkownika? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 201. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne i 

niefunkcjonalne Systemu; 5.5. Moduł Sprawozdawczo-rozliczeniowy; tabela – wymaganie ID.MSR.17.  

 

Prosimy o wykreślenie tego wymagania. Ocena stanu realizacji umowy na podstawie zaplanowanych a 

nie zrealizowanych wizyt jest obciążona dużą niedokładnością, tym samym ma małą wartość. Oceny 

można dokonać na bieżąco na podstawie zrealizowanych wizyt. 

 

Odpowiedź:  
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Zamawiający zakłada realizację ww. wymagania w odniesieniu do planowanych zabiegów 

rehabilitacyjnych. 

 
Pytanie 202. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne i 

niefunkcjonalne Systemu; 5.7. Moduł Szpital; tabela – wymaganie ID.MSZ.46.  

 

Prosimy o informację, jakiego typu dokumenty mają być zapisywane w rekordzie pobytu pacjenta? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli dokument w postaci formularza. 

 
Pytanie 203. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne i 

niefunkcjonalne Systemu; 5.1. Funkcjonalności ogólne dla modułu medycznego; tabela – wymaganie 

ID.OGMM.9.  

 

Prosimy o możliwość weryfikacji dostarczenia wymaganej funkcjonalności na etapie odbioru systemu a 

nie na etapie składania ofert. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 204. 

dotyczy produktu wskazanego w załączniku nr 1a do SIWZ – Serwer wraz z Oprogramowaniem (2 sztuki) 

– punkt 8.1. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwera wyposażonego w w jeden port USB 3.0 oraz 2 

porty USB 2.0 z przodu obudowy? 

Odpowiedź:  

Nie Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 205. 
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Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie serwera wyposażone w redundantne zasilacze 

dostosowane do zapotrzebowania w zakresie poboru mocy o mocy maksymalnej 800W przy zachowaniu 

wymogu wymiany Hot-Plug?  

Odpowiedź: 

Nie Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 206. 

08:37 Zamawiający wymaga, aby karta zarządzająca zainstalowana w serwerach fizycznych (2 szt) 

posiadała szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika. Ze względu na 

znalezienie luk bezpieczeństwa w SSLv3 i powszechnym uznaniu za rozwiązanie niespełniające 

wymogów bezpieczeństwa czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wspierające SSLv2 i TLS, które 

zastępuje SSLv3? 

Odpowiedź:  

Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 207. 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwera wyposażonego w port z możliwością 

zarządzania bezpośredniego, jednak nie poprzez USB umieszczone na froncie obudowy ale poprzez 

dedykowany port LAN z tyłu obudowy - rozwiązanie takie jest znacznie bezpieczniejsze i daje dużo 

większe możliwości zarządzania lokalnie jak i na odległość poprzez sieć komputerową. 

 

Odpowiedź:  

Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.  

 

 

Pytanie 208. 

Dotyczy produktu wskazanego w załączniku 1a do SIWZ – Macierz dyskowa (1 sztuka) – punkt 8.3. 

 

W związku z faktem, że technologia SED dysków twardych, nie jest rozwijana czy Zamawiający dopuści 

macierz innego producenta bez obsługi dysków SED? Należy podkreślić, że Zamawiający kupuje macierz 

w pełni wyposażoną w dyski które nie są dyskami samoszyfrującymi. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający zamierza zakupić macierz z 12 dyskami i możliwością rozbudowy do minimum 180 dysków. 

Pytający błędnie więc zakłada iż jest to macierz w pełni wyposażona. Dyski SED są popularnym 

standardem. Przewidywana jest rozbudowa macierzy w przyszłości i musi być zapewniona możliwość 

doboru różnych typów dysków dostępnych na rynku dlatego też Zamawiający nie dopuści takiego 

rozwiązania. 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust.4 dokonuje zmiany treści SIWZ – zmiany zaznaczone 

na czerwono.  

 
Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ oraz zmianą 

treści SIWZ termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  

Ofertę dla zadania 1 lub zadania 2 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 1/3, 

05-400 Otwock do dnia 02.07.2018 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 

w rozdziale XI oferta Zadanie 1; p. 10 i Zadanie 2; p. 10 SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego – sala konferencyjna przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, o godzinie 11:30 dnia 

02.07.2018 r. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ oraz 

zmodyfikowaną SIWZ na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

 

        Dyrektor 

            SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 
            MSWiA w Otwocku 
               /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


