Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Nr
pytania

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Nr w OPZ

Pytanie
Dot. odpowiedzi na pytania nr 14 oraz 44 udzielonych w dniu 11.05.2022 r.
Pytanie 14. Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 7 ust. 19
W ramach niniejszej umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu pełną informację o strukturze bazy danych Systemu. Zwracamy uwagę, że struktura bazy danych stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa i jego know-how, w związku z tym wnioskujemy o całkowite wykreślenie tego ustępu. - Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy.
Pytanie 44. Str. 21, tabela poz. „ET1A.IN.API”, „1. Identyfikację tabel systemów HIS i systemu ERP z których będą czerpane informacje.”
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje informacji stanowiących "know-how" producentów systemów używanych przez Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby
stanowić naruszenie istotnych interesów tych producentów. - Zamawiający potwierdza
W odpowiedzi na pytanie 14 Zamawiający podtrzymał zapisy Projektu Umowy przy czym jednocześnie w odpowiedzi na pytanie 44 dotyczące ET1A.IN.API Zamawiający potwierdza,
że nie oczekuje informacji stanowiących "know-how" producentów systemów używanych przez Zamawiającego.
Czy zatem Zamawiający potwierdza, że w ramach zapisu z Załącznika nr 12 – Projekt umowy par. 7 ust. 19 „W ramach niniejszej umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu
pełną informację o strukturze bazy danych Systemu” nie oczekuje informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i "know-how" producentów systemów używanych przez
Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić tych producentów na poniesienie realnych szkód?
Dot. odpowiedzi na pytanie nr 18 udzielonej w dniu 11.05.2022 r.
Czy Zamawiający potwierdzi, że polityką bezpieczeństwa, o której mowa w par. 13 ust. 9 projektu umowy, a której dotyczyło powyższe pytanie to obowiązująca u Zamawiającego
polityka prywatności zawierająca zasady przetwarzania danych osobowych?
Str. 65, WYM.SRC.025, „System musi umożliwiać tworzenie raportów: (…)”
Dla każdego z raportów prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie informacji, jakie powinny się na nich znaleźć tak, by można było jednoznaczne określić kryteria spełnienia
wymagania przez rozwiązania każdego z potencjalnych oferentów. O to samo prosimy w odniesieniu do wymagania WYM.SRC.026 i WYM.SRC.029
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuję iż szczegóły raportów zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym, ponownie prosimy o wyspecyfikowanie dla każdego z raportów informacji, jakie
powinny się na nich znaleźć tak, by można było jednoznaczne określić kryteria spełnienia wymagania przez rozwiązania każdego z potencjalnych oferentów. O to samo prosimy w
odniesieniu do wymagania WYM.SRC.026 i WYM.SRC.029. Informacje te są niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie
wymagań WYM.SRC.025, WYM.SRC.026 i WYM.SRC.029.

Odpowiedz na pytania

Zamawiający potwierdza

Zamawiający potwierdza

Zamawiający wykreśla wymagania WYM.SRC.025,
WYM.SRC.026 i WYM.SRC.029.

Str. 201, „Usterka (Awaria) – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący niedostępnością usług wytworzonego/dostarczonego przez
Wykonawcę
Systemu.”
Zwracamy uwagę, że z taką definicją Awarii można powiązać każde zdarzenie związane z niedostępnością dowolnej usługi, nawet mało istotnej dla działalności produkcyjnej
Zamawiającego. Zwracamy także uwagę, że awaria może wynikać z błędnego działania oprogramowania COTS, za które Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności. Prosimy
o zmianę sformułowania na adekwatne do wagi definiowanego terminu: "Awaria – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący całkowitą
niedostępnością wszystkich usług wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę Systemu w zakresie oprogramowania aplikacyjnego."
Pytanie 4

Pytanie 5

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Ponownie wnioskujemy o zmianę definicji Usterki (Awarii) na następującą: "Awaria – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący całkowitą
niedostępnością wszystkich usług wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę Systemu w zakresie oprogramowania aplikacyjnego (dostarczanego systemu HIS, ERP, eUsługi)." Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że awaria może wynikać z błędnego działania oprogramowania systemowego (COTS), za które Wykonawca nie może ponosić
odpowiedzialności. Dodatkowo oprogramowanie systemowe (COTS) może nie działać prawidłowo z udostępnianą przez Zamawiającego infrastrukturą sprzętową, co do której
Zamawiający nie przedstawił parametrów. W takiej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie przygotować kalkulacji oferty.
Str. 201, „Błąd Krytyczny (…) b) wydajność usługi biznesowej Systemu została obniżona o więcej niż 20% w stosunku do określonych wymagań” Prosimy o określenie dla każdej
usługi biznesowej kryteriów jakościowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ informuję iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma określić czy wydajność usługi biznesowej została obniżona o 20%? Wykonawca, na dzień składania ofert, nie jest w stanie
tego określić, co przekłada się na brak możliwości przygotowania rzetelnie wycenionej oferty. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia powyższego, wnioskujemy o wykreślenie
zapisu: „b) wydajność usługi biznesowej Systemu została obniżona o więcej niż 20% w stosunku do określonych wymagań”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji

Zamawiający wykreśla zapis : „b) wydajność usługi
biznesowej Systemu została obniżona o więcej niż 20%
w stosunku do określonych wymagań”

Pytanie 6

Str. 201, „Czas naprawy - czas, jaki upłynie od zgłoszenia Awarii lub Błędu, do momentu usunięcia Nieprawidłowości (…)”
W związku z brakiem definicji zgłoszenia serwisowego prosimy o wprowadzenie następującej definicji: Zgłoszenie – wprowadzenie przez Zamawiającego w Systemie Obsługi
Zgłoszeń
Serwisowych informacji o Awarii lub Błędzie. Za moment dokonania Zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń Serwisowych przyjmuje się:
w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 7:30-15:00 - moment
wprowadzenia do Systemu informacji o Awarii lub Błędzie,
w pozostałym czasie – najbliższy następny dzień roboczy, godzina 7:30.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, że za moment dokonania Zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń Serwisowych przyjmuje się:
w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 7:30-15:00 - moment
wprowadzenia do Systemu informacji o Awarii lub Błędzie,
w pozostałym czasie – najbliższy następny dzień roboczy, godzina 7:30.

Zamawiający potwierdza

3.5.3 Wymagania integracyjne – „Zamawiający jako załącznik nr XX do opisu przedmiotu zamówienia przedstawia opisy techniczne interfejsów uzyskane od dostawców systemów
Zamawiającego.”
Zamawiający nie dołączył do Opisu Przedmiotu Zamówienia opisów technicznych interfejsów do integracji. Prosimy o dołączenie ww. załącznika.

Pytanie 7

Pytanie 8

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje iż nie ma opisów interfejsów, równocześnie informuję że na etapie analizy przedwdrożeniowej określi zakres migrowanych/integrowanych danych/systemów
Zamawiającego, jednak w przypadku wymiany całościowej systemów dziedzinowych Zamawiającego , opis interfejsów dostarczy Wykonawca
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zwracamy uwagę, iż dane wymagane do migracji z aktualnie posiadanego przez Zamawiającego systemu oraz systemy, z którymi Zamawiający wymaga integracji dostarczanego
systemu są danymi niezbędnymi do przygotowania rzetelnie wycenionej i skalkulowanej oferty. Zamawiający ma obowiązek podać ww. dane przed terminem składania ofert. W
aktualnej sytuacji, producent systemu obecnie posiadanego przez Zamawiającego jest podmiotem faworyzowanym, gdyż posiada on wymagane przez Zamawiającego integracje z
systemami, co jest zaburzeniem zdrowej konkurencji na rynku. Ponownie prosimy o przekazanie interfejsów integracyjnych do systemów, z którymi jest wymagana integracja oraz
danych wymaganych do migracji bądź prosimy o usunięcie tego wymagania. Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że koszty integracji systemu dostarczanego przez Wykonawcę z
systemami wymaganymi przez Zamawiającego po stronie firm trzecich zostaną pokryte przez Zamawiającego.
3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami systemów Szpitala, WYM.IWE.002 – „Wykonawca zapewni integrację z systemem LIS użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie
automatycznej wymiany zleceń badań do systemu LIS oraz odbioru wyników i zamieszczenia go w danych medycznych systemu HIS.” Prosimy o podanie producenta i wersji
systemu LIS, z którym Zamawiający wymaga integracji dostarczanego oprogramowania oraz o przekazanie interfejsów komunikacyjnych do integracji z tym oprogramowaniem.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje:
1. POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "PODIMED" SP. Z O.O. w Szczecinku:
1) integracja w zależności od Systemu klienta - w obu konfiguracjach.
Program laboratoryjny - MARCEL
2) analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną
2."SZPITALE POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (LABORATORIUM) w Drawsku Pomorskim
1)
Integracja z systemem Marcel zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania.
2)
analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną
Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.
Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje:
"SZPITALE POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ w Drawsku Pomorskim
1)
Brak integracji z systemem RIS
2)
Integracja z systemem PACS dostawcy Alteris
3)
Integracja zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania Alteris
Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o przekazanie interfejsów komunikacyjnych wymaganych do integracji pomiędzy dostarczanym przez Wykonawcę systemem a systemem RIS/PACS. Dane te są danymi
niezbędnymi do przygotowania rzetelnie wycenionej i skalkulowanej oferty. Zamawiający ma obowiązek podać ww. dane przed terminem składania ofert. W aktualnej sytuacji,
producent systemu obecnie posiadanego przez Zamawiającego jest podmiotem faworyzowanym, gdyż posiada on wymagane przez Zamawiającego integracje z systemami, co jest
zaburzeniem zdrowej konkurencji na rynku. Ponownie prosimy o przekazanie interfejsów integracyjnych do systemów, z którymi jest wymagana integracja. Dodatkowo, prosimy o
potwierdzenie, że koszty integracji systemu dostarczanego przez Wykonawcę z systemami wymaganymi przez Zamawiającego po stronie firm trzecich zostaną pokryte przez
Zamawiającego. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania integracji.

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzielona
wcześniej oraz informuję iż nie posiada integracji z
wymienionymi systemami w ramach zleceń
diagnostycznych oraz przesyłu danych wynikowych do
systemów posiadanych przez szpital.

3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami systemów Szpitala, WYM.IWE.003 – „Wykonawca zapewni integrację z systemem RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie
automatycznej wymiany zleceń badań do systemu RIS odbioru wyników i zamieszczenia ich w danych medycznych systemu HIS oraz możliwości uruchomienia podglądu badania
obrazowego z poziomu systemu HIS.”
Prosimy o podanie producenta i wersji systemu RIS/PACS, z którym Zamawiający wymaga integracji dostarczanego oprogramowania oraz o przekazanie interfejsów
komunikacyjnych do integracji z tym oprogramowaniem. W przypadku niepodania opisu interfejsów prosimy o dopuszczenie wymiany systemu RIS i PACS oraz podanie wszystkich
urządzeń (producent, model, numer seryjny) które posiada Zamawiający, a które mają możliwość integracji (obsługują m, in. MODALITY WORKLIST) z systemem RIS/PACS oraz
Zamawiający posiada aktywne licencje integracyjne dla tych urządzeń (zapewni prace integracyjne po stronie dostawców tych urządzeń).

Pytanie 9

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje:
"SZPITALE POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ w Drawsku Pomorskim
1)
Brak integracji z systemem RIS
2)
Integracja z systemem PACS dostawcy Alteris
3)
Integracja zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania Alteris
Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzielona
wcześniej oraz informuję iż nie posiada integracji z
wymienionymi systemami w ramach zleceń
diagnostycznych oraz przesyłu danych wynikowych do
systemów posiadanych przez szpital.

Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o przekazanie interfejsów komunikacyjnych wymaganych do integracji pomiędzy dostarczanym przez Wykonawcę systemem a systemem RIS/PACS. Dane te są danymi
niezbędnymi do przygotowania rzetelnie wycenionej i skalkulowanej oferty. Zamawiający ma obowiązek podać ww. dane przed terminem składania ofert. W aktualnej sytuacji,
producent systemu obecnie posiadanego przez Zamawiającego jest podmiotem faworyzowanym, gdyż posiada on wymagane przez Zamawiającego integracje z systemami, co jest
zaburzeniem zdrowej konkurencji na rynku. Ponownie prosimy o przekazanie interfejsów integracyjnych do systemów, z którymi jest wymagana integracja. Dodatkowo, prosimy o
potwierdzenie, że koszty integracji systemu dostarczanego przez Wykonawcę z systemami wymaganymi przez Zamawiającego po stronie firm trzecich zostaną pokryte przez
Zamawiającego. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania integracji.
Wymagania w zakresie raportów zarządczych dostarczanych przez System e-Analiz”
Zwracamy uwagę, że w ramach systemu e-Platformy ma być dostępna funkcjonalność e-Analiz. W związku z powyższym, czy Zamawiający podtrzymuje konieczność dostarczenia
rozwiązania klasy BI (analitycznego)?
Pytanie 10

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuję iż wymagania opisane w zakresie raportów zarządczych dostarczanych przez System e-Analiz jest rozdziałem informującym jakie dane z systemów
dziedzinowych będą zasilały System e-Analiz w ramach w/w raportów itp..
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, że poprzez odpowiedź Zamawiającego należy rozumieć, iż Wykonawca ma dostarczyć mechanizm pozwalający na udostępnienie danych a nie sam moduł
e-Analiz.
3.6 Wymagania dla dostarczanego oprogramowania systemowego – „Parametry sprzętu oraz oprogramowania, które Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy w celu
realizacji zamówienia zostały przedstawione w załączniku nr 1 do OPZ Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”. oraz 3.6.2 Wymagania w zakresie instalacji i
konfiguracji sprzętu komputerowego – „Wykonawca dostarczy, zamontuje, zainstaluje i skonfiguruje dostarczane Oprogramowanie na sprzęcie wskazanym przez Zmawiającego,
którego specyfikację opisano w Załączniku nr 1 do OPZ w pomieszczeniach serwerowni wskazanych przez Zamawiającego.”
Zamawiający nie załączył do dokumentacji postępowania Załącznika nr 1 do OPZ „Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”. Prosimy o jego udostępnienie.
Bez tego załącznika niemożliwa jest wycena oprogramowania systemowego do niniejszego postępowania.

Pytanie 11

Zamawiający potwierdza

Opisany sprzęt dostarczany w ramach przetargu
prowadzącego przez Lidera projektu znajdą państwo
Odpowiedź Zamawiającego:
pod linkiem:
Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy, a w razie https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/deman
konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie
d/notice/public/58792/details.
użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca
W ramach w/w przetargu zostanie dostarczony sprzęt
przemigruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ
na który Wykonawca przemigruje dostarczone
rozwiązanie systemów dziedzinowych.
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zamawiający potwierdza iż przeniesienie na
Prace, które Zamawiający wymienił jako możliwe do wykonania przez Wykonawcę, tzn. możliwość dostawy infrastruktury serwerowej w przypadku nie dostarczenia jej na czas przez
dostarczone sprzęt w ramach przetargu zostanie
Zamawiającego oraz późniejszej migracji danych z wypożyczonej infrastruktury Wykonawcy na dostarczoną infrastrukturę przez Zamawiającego to prace dodatkowe, które nie były
wykonane w osobnym zamówienia ustalonym z
uwzględnione w OPZ. Są to dla Wykonawcy dodatkowe koszty wypożyczenia lub zakupu wymaganego sprzętu oraz koszty pracy/usług. Prosimy o potwierdzenie, że prace te będą
Wykonawcą.
stanowiły osobne zamówienie, nie wliczane w koszty niniejszego postępowania. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.
Dodatkowo, Zamawiający nie załączył do dokumentacji postępowania Załącznika nr 1 do OPZ „Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”. Prosimy o
udostępnienie tego załącznika wraz z wyszczególnieniem parametrów dostarczanej infrastruktury sprzętowej. Co więcej, wnioskujemy o dostarczenie oprogramowania systemowego
(COTS) przez Zamawiającego. Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę oprogramowania systemowego (COTS) do infrastruktury sprzętowej, której parametrów Wykonawca nie zna
jest co najmniej nie rozsądny. Takie dostarczone oprogramowanie systemowe (COTS) może nie działać prawidłowo z udostępnianą przez Zamawiającego infrastrukturą sprzętową,
co do której Zamawiający nie przedstawił parametrów. W takiej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie przygotować kalkulacji oferty.

3.8 Wymagania w zakresie gwarancji, tabela, pozycja „Błąd krytyczny /Awaria”
Wśród definicji Zamawiający wyróżnia Błąd krytyczny oraz Awarię. Prosimy również o rozdzielenie czasów reakcji i naprawy osobno dla Błędu krytycznego i Awarii (Usterki).
Pytanie 12

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zamawiający rozdzielił wśród definicji Błąd krytyczny oraz Awarię. Stąd też Wykonawca rozumie, że te dwa rodzaje zgłoszeń różnią się od siebie. W związku z powyższym ponownie
prosimy o rozdzielenie odpowiednio czasów reakcji i naprawy osobno dla Błędu krytycznego i Awarii (Usterki).

Zamawiający rozdzieli i zróżnicuje czasy reakcji i
naprawy dla Błędu krytycznego czas reakcji 4h, czas
naprawy do 12h, dla Awarii czas reakcji 6h, czas
naprawy do 24h

3.20 Proces odbiorowy, Testy bezpieczeństwa
Prosimy o doprecyzowanie zakresu testów bezpieczeństwa dla poszczególnych składowych zamówienia w związku z faktem, iż pentesty aplikacji desktopowych i webowych różnią
się od siebie w znaczący sposób.

Pytanie 13

Wykonawca musi zaproponować i przeprowadzić testy
wydajnościowe i bezpieczeństwa, które mają na celu
określenie wydajności systemu przy zakładanym
obciążeniu produkcyjnym oraz obciążenia systemu
Odpowiedź Zamawiającego:
przez dłuższy czas. Realizacja testów obejmie
Zamawiający informuję iż szczegóły testów zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę wykonanie zaproponowanego i odpowiedniego rodzaju
testu wydajnościowego i bezpieczeństwa. Wykonawca
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając ma zaproponować i uzasadnić liczbę cykli wykonywania
testu i iteracji. Testy wydajnościowe muszą polegać na
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym, prosimy o przedstawienie na etapie przed składaniem ofert zakresu testów
weryfikacji wydajności systemu po stronie serwera/ów
bezpieczeństwa osobno dla aplikacji desktopowych i webowych. Oferenci dysponują oprogramowaniem zbudowanym w różnych technologiach i na etapie przed składaniem ofert
aplikacji i/lub bazy danych, jak i na badaniu czasu
muszą mieć możliwość wyceny wymaganych przedmiotem zamówienia prac a tym samym przygotowania rzetelnie skalkulowanej oferty. W przypadku braku możliwości
reakcji samego interfejsu graficznego/webowego
przedstawienia zakresu testów, prosimy o wykreślenie wymagania.
użytkownika w czasie obciążenia systemu
3.20 Proces odbiorowy, Wymagania w zakresie opisu historyjek
Oczekiwania w zakresie opisu „historyjek’ nie zostały szczegółowo opisane w dokumencie OPZ, a zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
Na podstawie przedstawionych informacji Wykonawca przed terminem składania ofert nie jest w stanie przygotować rzetelnej wyceny. Przypuszczamy, że ww. „historyjki” z
pewnością zostaną dokładniej określone dopiero na etapie analizy przedwdrożeniowej, czyli po wyborze oferty i może mieć to znaczący wpływ na czasochłonność oraz
kosztochłonność projektu nieprzewidzianą na etapie składania oferty.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymagania oraz wymagań bezpośrednio się do „historyjek” odnoszących.

Pytanie 14

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuję iż szczegóły opisów "historyjek" zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o rozwiązaniu oferowanym przez
Wykonawcę
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym, ponownie prosimy o dokładne opisanie jak wspomniane "historyjki" mają wyglądać,
jakich tematyk/zakresów/modułów/funkcjonalności dotyczyć i jaki poziom szczegółowości zawierać lub prosimy o wykreślenie wymagania. Na podstawie przedstawionych informacji
Wykonawca przed terminem składania ofert nie jest w stanie określić czasochłonności oraz kosztochłonności projektu a tym samym przygotować rzetelnie skalkulowanej oferty. W
przypadku braku możliwości przedstawienia przytoczonych wyżej informacji, wnioskujemy o wykreślenie wymagania.
3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, „1.obszaru wyżej wymienionych systemów.”
Musi zostać przeniesiony komplet danych z
Z uwagi na to, że różne systemy gromadzą inny zakres danych „dodatkowych” oraz przechowują je w innej formie, bardzo istotnym jest uzyskanie wiedzy na etapie przed terminem
składania ofert, jakie konkretnie dane Zamawiający wymaga do przeniesienia z obecnie posiadanych systemów. Jest to wymagane do rzetelnej wyceny oferty. W związku z
powyższym, prosimy o przedstawienie zakresu danych wymaganych do migracji oraz o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy te dane Wykonawcy w
ustrukturyzowanej formie (np. pliku .csv lub .xls).

Pytanie 15

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje że na etapie analizy przedwdrożeniowej określi zakres możliwych migrowanych danych z systemów Zamawiającego biorąc pod uwagę możliwości systemu
dostarczonego przez Wykonawcę
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym, ponownie prosimy o przedstawienie informacji jakie konkretnie dane Zamawiający
wymaga do przeniesienia z obecnie posiadanych systemów oraz o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy te dane Wykonawcy w ustrukturyzowanej formie
(np. pliku .csv lub .xls). Jest to wymagane do przygotowania przez Wykonawcę rzetelnej wyceny oferty. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający informuję że przekaże po podpisaniu
umowy dane Wykonawcy w ustrukturyzowanej formie
(np. pliku .csv lub .xls) w ramach ustalonych zakresów
danych do migracji ustalonych na etapie analizy
przedwdrożeniowej..

Pytanie 16

3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, „MIG.001 W ramach procesu migracji Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości procedur i procesów realizowanych
przez Zamawiającego w szczególności musi zachować ciągłość i format wszystkich numeracji stosowanych w procesach leczenia (nr księgi głównej, ksiąg zabiegowych, nr kartotek
pacjentów itp.)”
Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że taka ciągłość i
format wszystkich numeracji zostanie zachowana. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający zachował dostęp do archiwum danych medycznych w
obecnych systemach i rozpoczął nowa numerację w nowym dostarczonym systemie.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.001.

Zamawiający potwierdza

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie wymagania MIG.001 poprzez zastosowanie następującego
zabiegu: w przypadku zastosowania opcji wymiany systemu, Zamawiający zachowa dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach i rozpocznie nową numerację
stosowaną w procesach leczenia w dostarczanym przez Wykonawcę systemie. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.
3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.002 W procesie migracji muszą zostać przeniesione wszystkie dane historyczne zgromadzone i przetwarzane obecnie przez
Zamawiającego w systemie HIS.
Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że w procesie
migracji wszystkie dane historyczne zgromadzone i przetwarzane obecnie w systemie zostaną przeniesione. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający
zachował dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do archiwalnych danych rozliczeniowych i możliwości robienia korekt a w nowym
systemie wprowadzać aktualne dane.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.002.
Pytanie 17

Pytanie 18

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Prosimy o przedstawienie przed terminem składania ofert danych wymaganych przez Zamawiającego do migracji z obecnie
posiadanych systemów dziedzinowych. Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie wymagania MIG.002 poprzez zastosowanie następującego zabiegu: w
przypadku zastosowania opcji wymiany systemu, Zamawiający zachowa dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do archiwalnych
danych rozliczeniowych i możliwości robienia w starym systemie korekt a w nowym dostarczanym przez Wykonawcę systemie wprowadzać aktualne dane. W przeciwnym wypadku
wnioskujemy o wykreślenie wymagania.
3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.003 Proces migracji musi zapewnić ciągłość rozliczeń z NFZ zarówno w zakresie nowych danych prowadzanych do
zmigrowanego Systemu jak i korekty danych wcześniej przekazanych do płatnika.
Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że w procesie
migracji wszystkie dane historyczne zgromadzone i przetwarzane obecnie w systemie zostaną przeniesione. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający
zachował dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do archiwalnych danych rozliczeniowych i możliwości robienia korekt a w nowym
systemie wprowadzać aktualne dane.
Zadanie wykonania ciągłości danych rozliczeniowych jest zadaniem bardzo skomplikowanym oraz ryzykownym z racji tego, że nie ma pewności że dane zaewidencjonowane w
obecnym HIS pokrywają się w 100% z danymi przekazanymi do NFZ – jakość tych danych jest newralgiczna z punktu widzenia finansów i ewentualnych korekt świadczeń. W
związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.003.

Zamawiający potwierdza

Zamawiający potwierdza

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie wymagania MIG.003 poprzez zastosowanie następującego
zabiegu: w przypadku zastosowania opcji wymiany systemu, Zamawiający zachowa dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do
archiwalnych danych rozliczeniowych i możliwości robienia w starym systemie korekt a w nowym dostarczanym przez Wykonawcę systemie wprowadzać aktualne dane. W
przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.
3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.005 Proces migracji nie może zaburzyć wzajemnych powiązań logicznych danych. Wzajemne relacje pomiędzy danymi w
systemie muszą być zachowane.
Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że w procesie
migracji wszystkie powiązania logiczne zostaną zrealizowane. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający zachował dostęp do archiwum danych
medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć w każdej chwili dostęp do archiwalnych danych, ale bieżące dane wprowadzać w nowym systemie. W związku z powyższym
prosimy o wykreślenie zapisu MIG.005.
Zamawiający potwierdza

Pytanie 19
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie wymagania MIG.005 poprzez zastosowanie następującego
zabiegu: w przypadku zastosowania opcji wymiany systemu, Zamawiający zachowa dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do
archiwalnych danych, ale bieżące dane wprowadzać będzie w nowym systemie. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.

3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.008 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność danych migrowanych do nowego Systemu i jest zobowiązany bez
zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji i dokonać naprawy danych i działania Systemu nawet w przypadku, jeżeli nieprawidłowości wystąpią w procesie
eksploatacji systemu po odbiorze procedury migracji.
Wykonawca nie jest odpowiedzialny za działania Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że poprawności danych leży w gestii Zamawiającego. Prawidłowo wykonana migracja zależy
m.in. od poprawności informacji dostarczonych Wykonawcy.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.008.
Pytanie 20

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję Zamawiający dokona wszelkich starań by dane dostarczone oraz proces eksploatacji był zgodny ze sztuką i procedurami
Zamawiającego oraz Wykonawcy
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za działania Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że poprawność przygotowanych danych leży
w gestii Zamawiającego. Prawidłowo wykonana migracja zależy m.in. od poprawności informacji dostarczonych Wykonawcy. W związku z powyższym ponownie prosimy o
wykreślenie zapisu MIG.008.

Zamawiający informuję że odpowiedzialność
Wykonawcy w przeprowadzeniu migracji w
wymienionym zakresie będzie zależało od
dostarczonych danych.

3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.009 W procesie migracji musi zostać zachowana pełna funkcjonalność dotychczas używanych systemów w szczególności dotyczy
to formularzy i wydruków dostępnych w modułach Oprogramowania aplikacyjnego.
Wnosimy o przedstawienie technologii i formatu przechowywanych formularzy i wydruków, tak aby Wykonawca był w stanie ocenić czy jest w stanie spełnić wymaganie. W
przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie wymagania.

Pytanie 21

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że w procesie analizy przedwdrożeniowej dostarczy formularze i wydruki by Wykonawca przystosował je w dostarczanym
systemie lub zastosuje wydruki i formularze systemu Wykonawcy jeśli będą na poziomie zadowalającym Zamawiającego
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W obecnym kształcie odpowiedzi Wykonawca nie jest w stanie oszacować czasochłonności ani
kosztochłonności przygotowania wymaganych przez Zamawiającego formularzy i wydruków. Wnioskujemy o przedstawienie wzorów/skanów obecnie posiadanych w systemie
formularzy/wydruków, tak aby Wykonawca mógł się z nimi zapoznać przed terminem składania ofert lub o wykreślenie wymagania.

Zamawiający usuwa wymaganie

Odbiór produktu typu dokument
Zamawiający wymaga następującego przebiegu procedury odbiorowej produktu typu dokument. 2. Zamawiający może oczekiwać prezentacji założeń dokumentu w formie
warsztatów. Zamówienie przewiduje szereg produktów typu dokument. Proszę określić, które z nich miałby być prezentowane w formie warsztatów? Proszę o wskazanie
minimalnych wymagań w zakresie warsztatów?
Pytanie 22

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej wraz z Wykonawcą i za jego akceptacją
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W obecnym kształcie odpowiedzi Wykonawca nie jest w stanie oszacować czasochłonności ani
kosztochłonności przygotowania i przeprowadzenia warsztatów, ponieważ nie wie jak one mają wyglądać. Prosimy o szczegółowe określenie: które z produktów typu dokument
miałyby być prezentowane w formie warsztatów oraz o wskazanie minimalnych wymagań w zakresie warsztatów lub o wykreślenie wymagania.

Zamawiający usuwa wymaganie

Wzór umowy
Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia pozwalającego na możliwości zmiany/aktualizacji Harmonogramu realizacji Umowy. Z uwagi na specyfikę projektów warto
wprowadzić do umowy stosowny zapis co może być korzystne zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.
Pytanie 23

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy,
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o dopuszczenie możliwości zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów Harmonogramu bez zmiany końcowej daty wykonania zamówienia.

Zamawiający dopuszcza

. Par. 4 ust. 2
§ 4.
W ramach usług asysty powdrożeniowej Systemów Wykonawca zobowiązany jest do:
1.) udzielania pomocy Użytkownikom Systemów w rozwiązywaniu problemów i udzielaniu odpowiedzi na pytania, dotyczące wykorzystania poszczególnych funkcjonalności Konsultacje,
2.) wykonywanie, na zgłoszenie Zamawiającego, prac związanych z usuwaniem zgłoszonych błędów.
3.) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych usunie zgłoszone błędy Systemów i powiadomi o tym Zamawiającego.
Pytanie: 3 dni robocze na usuniecie błędów to bardzo niewiele czasu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do 6 dni?
Pytanie 24

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Wykonawca ma wątpliwości jak rozumieć odpowiedź Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Par. 4 ust. 2 na następujący: "§ 4.
W ramach usług asysty powdrożeniowej Systemów Wykonawca zobowiązany jest do:
1.) udzielania pomocy Użytkownikom Systemów w rozwiązywaniu problemów i udzielaniu odpowiedzi na pytania, dotyczące wykorzystania poszczególnych funkcjonalności Konsultacje,
2.) wykonywanie, na zgłoszenie Zamawiającego, prac związanych z usuwaniem zgłoszonych błędów.
3.) Wykonawca w terminie 6 dni roboczych usunie zgłoszone błędy Systemów i powiadomi o tym Zamawiającego."

Zamawiający wyraża zgodę

§ 2 ust. 5. pkt 9 – „Dostosowanie łączności online systemów zainstalowanych w Drawsku Pomorskim z bazą danych znajdującymi się na serwerach w Szpitalu w Złocieńcu;”
Zarówno w OPZ jak i w SWZ brak jest informacji na temat wymogu realizacji zadania z pkt. 9. Prosimy o ujednolicenie zapisów pomiędzy wszystkimi dokumentami i dodatkowo o
szczegółowe wyjaśnienie jakie prace mają zostać zrealizowane w ramach wymaganego zadania.

Pytanie 25

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuję, że wszystkie dane przetwarzane przez systemy informatyczne zainstalowane w poradniach poza Siedzibą Zamawiającego (m.in. w Drawsku Pomorskim,
Świdwinie oraz w Łobzie) będą przechowywane w bazie danych zainstalowanej na serwerach znajdujących się w Szpitalu w Złocieńcu. Wymagane dane muszą być dostępne dla
personelu medycznego w godzinach pracy tych Poradni
Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie
odpowiada za łącza i sprzęt wymagany do ustalenia
łączności pomiędzy jednostkami oraz że powyższe
elementy zapewni Zamawiający.

Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o przedstawienie przepustowości łącza pomiędzy jednostkami i gwarancję utrzymania danej przepustowości. Jest to niezbędne do prawidłowego działania systemu.
Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za łącza i sprzęt wymagany do ustalenia łączności pomiędzy jednostkami oraz że powyższe elementy zapewni
Zamawiający.

§ 2 ust. 19 – „Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu
umowy.”
Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie po podpisaniu Umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy infrastrukturę Zamawiającego konieczna do wykonania wdrożenia i integracji
przez wykonawcę.

Pytanie 26

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 19:
Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy, a w razie
konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie
użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca
przemigruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ

Zamawiający potwierdza. Opisany sprzęt dostarczany w
ramach przetargu prowadzącego przez Lidera projektu
znajdą państwo pod linkiem:
https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/deman
d/notice/public/58792/details.
W ramach w/w przetargu zostanie dostarczony sprzęt
na który Wykonawca przemigruje dostarczone
rozwiązanie systemów dziedzinowych.
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zamawiający potwierdza iż przeniesienie na
Prace, które Zamawiający wymienił jako możliwe do wykonania przez Wykonawcę, tzn. możliwość dostawy infrastruktury serwerowej w przypadku nie dostarczenia jej na czas przez
dostarczone sprzęt w ramach przetargu zostanie
Zamawiającego oraz późniejszej migracji danych z wypożyczonej infrastruktury Wykonawcy na dostarczoną infrastrukturę przez Zamawiającego to prace dodatkowe, które nie były
wykonane w osobnym zamówienia ustalonym z
uwzględnione w OPZ. Są to dla Wykonawcy dodatkowe koszty wypożyczenia lub zakupu wymaganego sprzętu oraz koszty pracy/usług. Prosimy o potwierdzenie, że prace te będą
Wykonawcą.
stanowiły osobne zamówienie, nie wliczane w koszty niniejszego postępowania. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.
Dodatkowo, Zamawiający nie załączył do dokumentacji postępowania Załącznika nr 1 do OPZ „Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”. Prosimy o
udostępnienie tego załącznika wraz z wyszczególnieniem parametrów dostarczanej infrastruktury sprzętowej. Co więcej, wnioskujemy o dostarczenie oprogramowania systemowego
(COTS) przez Zamawiającego. Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę oprogramowania systemowego (COTS) do infrastruktury sprzętowej, której parametrów Wykonawca nie zna
jest co najmniej nie rozsądny. Takie dostarczone oprogramowanie systemowe (COTS) może nie działać prawidłowo z udostępnianą przez Zamawiającego infrastrukturą sprzętową,
co do której Zamawiający nie przedstawił parametrów. W takiej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie przygotować kalkulacji oferty.

Pytanie 27

§ 3 ust. 2 – „Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 przeprowadzi szkolenia w formie warsztatów: 1.) Szkolenie: około 130 użytkowników – min. 3 dni
robocze (…)” Ilości osób do przeszkolenia oraz ilości osób na jednym szkoleniu znacznie różnią się pomiędzy umową a OPZ. Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe ilości znajdują
się w dokumencie OPZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zmodyfikuje §2 ust.20 pkt 2 w Załączniku nr 12 - Projekt umowy oraz załącznik nr 2 OPZ w sposób następujący:
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 przeprowadzi szkolenia w formie warsztatów:
1.) Szkolenie dla personelu medycznego z dostarczanych modułów oprogramowania
W ramach szkoleń Wykonawca przekaże użytkownikom pełną wiedzę niezbędną do poprawnego użytkowania oprogramowania aplikacyjnego, potrzebną do wykonywania
obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy. Zakłada się przeszkolenie 130 osób. Każde szkolenie powinno trwać minimum 4 godz. a grupy szkoleniowe nie powinny
być większe niż 20 osób.
2.) Szkolenia dla lekarzy z zakresu wymiany dokumentacji medycznej w ramach SIM
W ramach szkoleń Wykonawca przekaże użytkownikom wiedzę niezbędną do poprawnego wyszukiwania i pozyskiwania dokumentacji medycznej z
Repozytorium EDM oraz z rejestru systemu P1 oraz Repozytoriów innych podmiotów. Przekaże informacje o politykach dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.
Przeszkoli pracowników z obsługi modułu Repozytorium EDM oraz wymiany danych w ramach Platformy eusług MSWiA. Zakłada się przeszkolenie 15 osób. Każde szkolenie
powinno trwać minimum 4 godz. a grupy szkoleniowe nie powinny być większe niż 15 osób
3.) Szkolenia z administracji Systemem
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przeszkoli 5 użytkowników z zagadnień technicznej administracji Systemem. Szkolenie powinno trwać minimum 24 godziny (3 dni robocze) i
obejmować całość zagadnień niezbędnych do samodzielnej administracji platformą. W szczególności będzie ono obejmować:
a.) Omówienie konfiguracji poszczególnych elementów systemu.
b.) Administrację użytkownikami.
c.) Administrację zasobami.
d.) Procedurę tworzenia kopii awaryjnej i odtwarzania systemu.
4.) Szkolenia z administracji infrastrukturą IT
Ponadto Wykonawca zapewni szkolenie dla administratorów z następujących obszarach:
a.)
Administracja systemu operacyjnego serwerów (co najmniej 2 dni robocze) - 3 administratorów
b.)
Administracja oprogramowania bazodanowego (co najmniej 2 dni robocze) - 3 administratorów
c.)
Administracja urządzeniami sieciowymi (2 szkolenia, każde min. po 2 dni robocze) - 3 administratorów.
d.)
Administracja środowiskiem do wirtualizacji (co najmniej 2 dni robocze) -3 administratorów
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę oprogramowania systemowego (COTS) bez przedstawiania parametrów infrastruktury sprzętowej. Taki zabieg nie pozwala
Wykonawcy na rzetelną wycenę oferty. Wnioskujemy o zmiane wymagania na dostarczenie oprogramowania systemowego (COTS) przez Zamawiającego. W związku z
powyższym, prosimy o wykreślenie wymagania wykonania szkoleń dla personelu w zakresie: administracja systemu operacyjnego serwerów, administracja urządzeniami sieciowymi

Oprogramowanie COTS dostarczane w ramach
przetargu prowadzącego przez Lidera projektu znajdą
państwo pod linkiem:
https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/deman
d/notice/public/58792/details.
Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie pkt 1i 2, w
zakresie pkt3 oraz szkolenia administratorów szkolenie
będzie w zakresie tylko dostarczonego rozwiązania
systemów dziedzinowych oraz systemu bazodanowego
dostarczonego wraz z oprogramowaniem dziedzinowym

§ 10 ust. 8 pkt 4-6 – „
4.) optymalizacji struktur przechowywania danych i optymalizacji dostępu do danych (przynajmniej raz w roku),
5.) optymalizacji aplikacji/komponentów, w szczególności: kodu, parametrów, konfiguracji (przynajmniej raz w roku),
6.) utrzymania zgodności przekazywanej dokumentacji ze stanem faktycznym”
Prosimy o uszczegółowienie i wylistowanie jakie zadania wchodzą w skład ww. punktów lub o wykreślenie wymagania.
Pytanie 28

Zamawiający informuje ponownie iż w zakresie
rozumianym w w/w punktach ma na myśli utrzymanie
opisanych parametrów dostarczonego oprogramowania
przez Wykonawcę oraz systemu bazodanowego. W tej
konkluzji Zamawiający nie może określić parametrów
gdyż będą musiały one zostać ustalone przez
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawcę po podpisaniu umowy na etapie analizy
Zgodnie z wymaganiami w OPZ i aktualizacjami oraz zgodnie z zakresem sztuki zawodowej baz danych, oprogramowania itd..
przedwdrożeniowej uwzględniając systemy dostarczone
przez Wykonawcę. Odpisując na pytanie Zamawiający
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
określił że będzie wymagał od Wykonawcy
Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
przeprowadzenia prac zgodnie ze sztuką zawodową.
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W obecnym kształcie odpowiedzi Wykonawca nie jest w stanie oszacować pracochłonności i
Wykonawca na etapie analizy określi parametry
kosztochłonności wymaganych prac, gdyż są one opisane zbyt ogólnikowo i można w nich zawrzeć wiele czynności. Ponownie prosimy o wyszczególnienie jakie zadania wchodzą w
systemów dostarczonych oraz prac jego optymalizacji.
skład § 10 ust. 8 pkt 4-6 lub o wykreślenie ww. zapisów.
§ 10 ust. 9 pkt 1, tabela
Wśród definicji Zamawiający rozróżnia Błąd krytyczny od Awarii. Prosimy również o rozdzielenie czasów reakcji i naprawy osobno dla Błędu krytycznego i Awarii (Usterki).

Pytanie 29

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Zamawiający rozdzielił wśród definicji Błąd krytyczny oraz Awarię. Stąd też Wykonawca rozumie, że te dwa rodzaje zgłoszeń różnią się od siebie. W związku z powyższym ponownie
prosimy o rozdzielenie odpowiednio czasów reakcji i naprawy osobno dla Błędu krytycznego i Awarii (Usterki).

Zamawiający rozdzieli i zróżnicuje czasy reakcji i
naprawy dla Błędu krytycznego czas reakcji 4h, czas
naprawy do 12h, dla Awarii czas reakcji 6h, czas
naprawy do 24h

§ 10 ust. 9 pkt 2 – „Czas usunięcia błędu liczony jest od momentu jego zgłoszenia.”,
Prosimy o zmianę zapisu na następujący: "Czas usunięcia błędu liczony jest od momentu przyjęcia zgłoszenia do realizacji."
Pytanie 30

Pytanie 31

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o zmianę zapisu na następujący (zgodny z odpowiedzią nr 644 i 690): "Czas usunięcia błędu to czas jaki upłynie od potwierdzenia rozpoczęcia analizy zgłoszenia i
rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę do momentu usunięcia Nieprawidłowości w działaniu przez Wykonawcę w środowisku produkcyjnym Zamawiającego."
§ 10 ust. 9 pkt 3 – „Zamawiający dopuszcza rozwiązanie błędu krytycznego przez zastosowanie rozwiązania tymczasowego (tzw. obejście). Rozwiązanie tymczasowe musi zostać
uruchomione we wskazanym maksymalnym czasie naprawy dla poszczególnych kategorii błędów.” Wnioskujemy o zmianę postanowień par. 10 ust. 9 pkt 3 Umowy w taki sposób,
aby obejście możliwe było do zastosowania dla każdej z kategorii błędu/awarii a nie tylko w zakresie błędu krytycznego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na dopuszczenie zastosowania rozwiązania tymczasowego (tzw. Obejścia) do wszystkich kategorii zgłoszeń poprzez
zmianę § 10 ust. 9 pkt 3 na następujący: „Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wszystkich kategorii zgłoszeń przez zastosowanie rozwiązania tymczasowego (tzw. obejście).
Rozwiązanie tymczasowe musi zostać uruchomione we wskazanym maksymalnym czasie naprawy dla poszczególnych kategorii błędów.”

Zamawiający zmienia zapis: "Czas usunięcia błędu to
czas jaki upłynie od potwierdzenia rozpoczęcia analizy
zgłoszenia i rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę do
momentu usunięcia Nieprawidłowości w działaniu przez
Wykonawcę w środowisku produkcyjnym
Zamawiającego."

Zamawiający wyraża zgodę.

§ 17 ust. 1 pkt 2 i 3 – „Ustala się następujące kary umowne (…)”
Postanowienia § 17 ust. 1 pkt 2) i 3) )Umowy zostały sformułowane w taki sposób, który kształtuje odpowiedzialność wykonawcy w sposób nie proporcjonalny do naruszenia, gdyż
kary umowne są naliczane według bardzo wysokiej stawki procentowej naliczanej od łącznej wartości brutto umowy. Taki sposób naliczania kar umownych jest nieuzasadniony i nie
ma żadnego odniesienia do wartości opóźnionej części umowy. Prosimy zatem o wprowadzenie do § 17ust. 1 pkt 2 i 3) Umowy zmian, które urealniłyby wysokość kar umownych, w
ten sposób, aby były one naliczane od wartości przedmiotu umowy w stosunku do którego nastąpiła zwłoka.

Pytanie 32

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
"Prosimy o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na zmianę zapisu § 17 ust. 1 pkt 2 i 3 na następujący:
""2.) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu
wykonania umowy określonego w § 5 umowy;
3.) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów, o których mowa w §2 ust. 2, w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust.2 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki""
Zastosowanie wysokich kar może odstraszyć potencjalnych Wykonawców a ilość złożonych ofert może się znacząco zmniejszyć. "

Zamawiający wyraża zgodę.

§ 17 ust. 1 pkt 4 i 5
Prosimy o urealnienie kar i zmniejszenie ich wysokości. Aktualna wysokość kar jest znacznie przewyższająca normy branżowe. Prosimy o zmianę postanowień na następujące:
„4.) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań w zakresie terminu usuwania Błędy Krytycznego /Awarii, w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy zwłoki;
5.) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań w zakresie terminu usuwania pozostałych błędów/błędów niekrytycznych Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,02%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki”
Pytanie 33

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na zmianę zapisu § 17 ust. 1 pkt 4 i 5 na następujący:
„4.) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań w zakresie terminu usuwania Błędy Krytycznego /Awarii, w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy zwłoki;
5.) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań w zakresie terminu usuwania pozostałych błędów/błędów niekrytycznych Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,02%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki”
Zastosowanie wysokich kar może odstraszyć potencjalnych Wykonawców a ilość złożonych ofert może się znacząco zmniejszyć.

Zamawiający wyraża zgodę.

§ 17 ust. 1 pkt 6 i 7
Prosimy o wykreślenie pkt 6) i 7) z par. 17 ust. 1 Umowy. Tak określona kara umowna jest niedopuszczalna, gdyż nie została ona w sposób precyzyjne i nie wiadomo jakiego
zdarzenia konkretnie dotyczy. Stąd wysokość zryczałtowana kary umownej nie będzie proporcjonalna do uchybienia. Ponadto zwracamy uwagę, że kary umowne określone w par.
17 ust. 1 pkt 6) i 7) są określone za to samo zdarzenie, stąd następuje kumulacja i podwójne naliczanie kar umownych za to samo zdarzenie.
Pytanie 34

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zmodyfikuje §17 ust.1 pkt 6 załącznika nr 12 - Projekt umowy: "6.) za nieprzestrzeganie innych zobowiązań wynikających z warunków gwarancji (serwisu) i rękojmi, o
których mowa w § 10, w wysokości 600 zł za każdy dzień roboczy zwłoki za każde uchybienie;" pkt. 7 zostanie usunięty
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Wykonawca na podstawie takiego zapisu nie jest w stanie oszacować wysokości kar, gdyż nie wie za co będą one naliczane. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jakiego zdarzenia
konkretnie dotyczy § 17 ust. 1 pkt 6 lub o wykreślenie ww. zapisu.

Zamawiający uważa że wyjaśnił wyczerpująco oraz
przychylił się do usunięcia par. 17 ust. 1 pkt 6) i 7).

Pytanie 35

§ 17 ust. 2 – „Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.” Wnioskujemy o
zmianę postanowień par. 17 ust. 2 Umowy w taki sposób, aby Łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1 nie mogła przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto
umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na zmianę postanowień par. 17 ust. 2 Umowy w taki sposób, aby Łączna wysokość kar umownych o których mowa w
ust. 1 nie mogła przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto umowy.

Zamawiający wyraża zgodę.

§ 17 ust. 2 – „Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie na zasadach ogólnych, jeżeli kara
umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.”
Prosimy o wprowadzenie do § 17 ust. 7 Umowy postanowienia ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokości
łącznej ceny Umowy. Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie
ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich
zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości łącznej
wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. Powyższe pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z zawarciem umowy.
Pytanie 36

Pytanie 37

Pytanie 38

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy:
Prosimy o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na wprowadzenie do § 17 ust. 7 Umowy postanowienia ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu
realizacji Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokości łącznej ceny Umowy. Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście
powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z
wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości łącznej wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. Powyższe pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty
finansowe, w związku z zawarciem umowy.

Poniżej przesyłam dodatkowe pytanie :
Dotyczy: WP.ARCH.011 Architektura rozwiązania musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmu równoważenia obciążenia (load balancing) przy zastosowaniu więcej niż 1 serwera.
Pytanie: Ze względu na zastosowaną technologię i architekturę aplikacji oraz opierając się na doświadczeniu wykonawcy, który wdrożył system w podmiotach, w których
równocześnie i aktywnie z systemu korzysta około pół tysiąca osób czy zamawiający dopuści realizację przedmiotu zamówienia w oparciu o pojedynczy serwer aplikacji?
Wykonawca gwarantuje, że zasoby pojedynczego serwera będą wystarczające do zapewnienia wydajnej pracy systemu dla sumarycznej liczby użytkowników pracujących w
placówce Zamawiającego.
Prosimy zamawiającego o określenia jak docelowo ma wyglądać proces przepływu informacji pomiędzy systemami stanowiącymi przedmiot zamówienia a systemem wskazanym do
zintegrowania (PACS Alteris w Drawsku Pom.)
Czy zmawiający oczekuje wyłącznie przepływu danych obrazowych (DICOM) czy też danych demograficznych pacjenta i opisów badań (Hl7). ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający dopuści tego typu rozwiązanie

Zamawiający oczekuje możliwość przepływu danych
obrazowych (DICOM) oraz wymagalność danych
pacjenta i opisów badań (HL7).

Pytanie 39

1. Znak pozycji: „Pytanie 32”
Pytanie : Str. 6, „1. Oprogramowanie Dedykowane - oznacza oprogramowanie, które zostało wytworzone (opracowane) przez Wykonawcę lub osoby trzecie specjalnie na potrzeby
Zamawiającego, w ramach i w związku z realizacją Umowy. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz przekaże kod źródłowy na Oprogramowanie
Dedykowane. Poprzez oprogramowanie dedykowane Zamawiający rozumie również, wykonane przez Wykonawcę modyfikacje oprogramowania Open Source. W takim przypadku
Wykonawca zapewni zgodność wykonanych modyfikacji z oficjalną dystrybucją oprogramowania Open Source na czas trwałości projektu.”
Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. W myśl zamieszczonej w OPZ definicji przez oprogramowanie dedykowane należy rozumieć także wszelkie zmiany dokonane przez
Wykonawcę w oprogramowaniu aplikacyjnym, którego Wykonawca jest producentem. Takie zmiany są elementem know how Wykonawcy, a przekazanie kodów źródłowych do
ewentualnych elementów wytworzonych w ramach realizacji niniejszego projektu (tzn. kodu stanowiącego tylko fragmenty większego oprogramowania) nie będzie stanowiło dla
Zamawiającego żadnej wartości (kod źródłowy stanowiący wyłącznie modyfikacje najprawdopodobniej nie będzie możliwy do samodzielnej kompilacji i uruchomienia). Ponadto
prosimy o informację, na czym ma polegać zgodność z oficjalną dystrybucją oprogramowania Open Source, skoro ewentualna modyfikacja oprogramowania dedykowanego w
zakresie Open Source ma dotyczyć wyłącznie niniejszego projektu i jednej, określonej instalacji wdrażanego systemu. Jakiego rodzaju cechy lub elementy zmodyfikowanego
oprogramowania Open Source mają być zgodne z jego oficjalną dystrybucją i w jaki sposób Zamawiający zamierza tę zgodność zweryfikować ? Czy Zamawiający uzna wymaganie
za spełnione w przypadku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o takiej zgodności ?”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 na następujący: Oprogramowanie Dedykowane - oznacza oprogramowanie, które zostało wytworzone
(opracowane) przez Wykonawcę lub osoby trzecie specjalnie na potrzeby Zamawiającego, w ramach i w związku z realizacją Umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu
niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego na wszystkich polach eksploatacji określonych w art.. 74
ust. 4 ustawy - prawo autorskie oraz przekaże Zamawiającemu kod źródłowy Oprogramowania Dedykowanego w celu umożliwienia „

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w
przypadku, gdy Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie o takiej zgodności

Pytanie dodatkowe: Zamawiający dokonał zmiany sformułowania i przeniesieniu praw na udzielenie licencji, jednak nie wyjaśnił ani nie zmienił kwestii dystrybucji open source. Zatem
ponownie prosimy o informację, na czym ma polegać zgodność z oficjalną dystrybucją oprogramowania Open Source, skoro ewentualna modyfikacja oprogramowania
dedykowanego w zakresie Open Source ma dotyczyć wyłącznie niniejszego projektu i jednej, określonej instalacji wdrażanego systemu. Jakiego rodzaju cechy lub elementy
zmodyfikowanego oprogramowania Open Source mają być zgodne z jego oficjalną dystrybucją i w jaki sposób Zamawiający zamierza tę zgodność zweryfikować ? Czy Zamawiający
uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o takiej zgodności ?

Pytanie 40

2. Znak pozycji: „Pytanie 36”
Pytanie : Str. 14 - „8. Migracja danych z obecnie użytkowanych systemów FK i Kadry i Płace w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości działania Zamawiającego.”
W dalszej części dokumentu Zamawiający opisuje wymaganie w zakresie migracji danych z posiadanych systemów HIS/ERP. Prosimy o ujednolicenie zapisów.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ informuję iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej zgodnie z opisem OPZ”
Pytanie dodatkowe: Ponownie prosimy o ujednolicenie zapisów. Szczegółowy zakres migracji może być uzgodniony w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej (zgodnie z odpowiedzią
pod punktem Pytanie 36), natomiast na etapie tworzenia oferty jednoznaczne określenie ogólnego zakresu migracji jest niezbędne do oszacowania kosztów tej migracji i tym
samym do stworzenia rzetelnej oferty dla Zamawiającego.”

Pytanie 41

3. Znak pozycji: „Pytanie 39”
Pytanie : Str. 14, „5. Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego
oprogramowania na
serwerach dostarczanych w ramach zamówienia oraz migracja danych z bazy danych Systemu obecnie użytkowanego przez Zamawiającego.
„Dokument SWZ na stronie 5 mówi: „8. Wszystkie zainstalowane Systemy Dziedzinowe będą korzystać z jednej, wspólnej bazy danych zainstalowane w lokalizacji w Szpitalu w
Złocieńcu”. Prosimy o wyjaśnienie, czy na dostarczonym silniku bazy danych ma działać wyłącznie system HIS, czy także wszystkie pozostałe systemy ?”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza że mają działać wszystkie pozostałe systemy.”
Pytanie dodatkowe: Prosimy o potwierdzenie że na dostarczonym w ramach postępowania silniku bazy danych ma działać tylko dostarczony system HIS i ERP.

Zamawiający udostępni Wykonawcy dane z zakresu
planu kont, rejestru kontrahentów, listy pracowników z
historią i warunkami zatrudnienia.

Zamawiający potwierdza

Pytanie 42

4. Znak pozycji: „Pytanie 40”
Pytanie : Str. 14, „9. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie informatycznym wskazanym przez Zamawiającego.”
„Prosimy o potwierdzenie, że w ramach posiadanych zasobów teleinformatycznych Zamawiający na potrzeby poprawnej pracy dostarczonego rozwiązania zapewni zasoby zgodne z
wymaganiami określonymi przez Wykonawcę. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zasoby te będą w całości przeznaczone wyłącznie na potrzeby pracy oprogramowania
dostarczonego przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego projektu.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Usługa wdrożeniowa będzie przeprowadzona na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji opisanych
czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym
przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej
zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemigruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ.
”

Zamawiający potwierdza i informuje, że wykorzysta
sprzęt do backup

Pytanie dodatkowe: Z udzielonej odpowiedzi nie wynika, jakie będą parametry środowiska teleinformatycznego dla wdrażanego rozwiązania, zatem żaden z oferentów nie jest w
stanie ocenić, czy i jak będzie w tych nieznanych warunkach działał oferowany przez nich system. Prosimy zatem ponownie o potwierdzenie, że w ramach posiadanych zasobów
teleinformatycznych Zamawiający na potrzeby poprawnej pracy dostarczonego rozwiązania zapewni zasoby zgodne z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę. Ponadto
prosimy o potwierdzenie, że zasoby te będą w całości przeznaczone wyłącznie na potrzeby pracy oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego
projektu. Dodatkowo zwracamy uwagę, że Zamawiający w odpowiedzi wprowadził nowe wymaganie - użyczenie sprzętu i migrację systemu, bazy danych i innych elementów
wymagających działania systemu zgodnie z zapisami OPS. Ponieważ taka usługa jest usługą dodatkową, która nie była przewidziana w SWZ, prosimy o potwierdzenie, że będzie to
usługa płatna na drodze odrębnych ustaleń między Zamawiającym a Wykonawcą. Powyższe uwagi dotyczą także odpowiedzi w pozycji "Pytanie 47"

Pytanie 43

5. Znak pozycji: „Pytanie 42”
Pytanie : Str. 19, „Zadania związane z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA
zostaną uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich realizację będzie liczony od dnia wystawienia tego zlecenia z zastrzeżeniem, że
realizacja tych zadań nastąpi najpóźniej do dnia 30.04.2023.”
„Prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których rozpoczęcie Etapu IA jest warunkowane odrębnym zleceniem Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że termin otwarcia ofert został
określony w SWZ na 19.04.2022, a czas realizacji projektu na 300 dni, tj. ok. 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 30.04.2023. Biorąc pod uwagę następstwo etapów opisane na stronie
18, zakładany czas realizacji każdego z nich oraz to, że w istocie do rozpoczęcia Etapu III niezbędne jest zakończenie Etapów I, IA, II i IIA należy przyjąć, że całkowity czas
realizacji etapów I-IV przekracza wspomniane 300 dni. Oznacza to, że aby zachować zgodność z harmonogramem ramowym, zlecenie na rozpoczęcie Etapu IA musi nastąpić
niezwłocznie po podpisaniu umowy. Prosimy zatem o zapewnienie, że zlecenie to zostanie wystawione w dniu podpisania umowy.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ oraz informuję że etapy IA oraz IIA mają odrębną ścieżkę Harmonogramu”

Zamawiający wyjaśnił iż zadania z Harmonogramu IA
oraz IIA dotyczą integracji z e-platformą i zostanie
rozpoczęte w momencie uruchomienia analizy
przedwdrożeniowej e-Platformy.

Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił wyjaśnień nt. powodów, dla których rozpoczęcie Etapu IA jest warunkowane odrębnym zleceniem Zamawiającego. Udzielenie
informacji, że etapy IA oraz IIA mają odrębną ścieżkę Harmonogramu nie usuwa zastrzeżeń opisanych w pytaniu - Wykonawca nadal stoi na stanowisku, że w istocie do
rozpoczęcia Etapu III niezbędne jest zakończenie Etapów I, IA, II i IIA, co wynika z logiki prac stanowiących realizację projektu wdrożeniowego. Należy przyjąć, że całkowity czas
realizacji etapów I-IV przekracza wspomniane 300 dni. Oznacza to, że aby zachować zgodność z harmonogramem ramowym, zlecenie na rozpoczęcie Etapu IA musi nastąpić
niezwłocznie po podpisaniu umowy. Prosimy zatem ponownie o zapewnienie, że zlecenie to zostanie wystawione w dniu podpisania umowy.

Pytanie 44

6. Znak pozycji: „Pytanie 43”
Pytanie : Str. 20, „Zamawiający zastrzega sobie prawo odrębnego zlecenia realizacji funkcjonalności poszczególnych e- usług: e-EDM, e-rejestracja, e-Analizy osobno, z
zachowaniem terminów określonych w etapach IA i IIA dla każdej e-usługi.”
„Prosimy o wyjaśnienie powodów odrębnego zlecania realizacji funkcjonalności poszczególnych e-usług. Zwracamy uwagę, że takie wdrażanie (tj. instalacja i konfiguracja)
produktów powiązanych z tymi e-usługami jest sztuczne i z punktu widzenia Wykonawcy jest niepotrzebnym utrudnieniem w realizacji projektu, nie dającym ponadto Zamawiającemu
żadnych wymiernych korzyści. Prosimy więc o usunięcie wymagania z treści OPZ.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”
Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił wyjaśnień nt. powodów, dla których rozpoczęcie Etapu IA jest warunkowane odrębnym zleceniem Zamawiającego. Udzielenie
informacji, że etapy IA oraz IIA mają odrębną ścieżkę Harmonogramu nie usuwa zastrzeżeń opisanych w pytaniu - Wykonawca nadal stoi na stanowisku, że w istocie do
rozpoczęcia Etapu III niezbędne jest zakończenie Etapów I, IA, II i IIA, co wynika z logiki prac stanowiących realizację projektu wdrożeniowego. Zwracamy uwagę, że opisane przez
Zamawiającego wdrażanie (tj. instalacja i konfiguracja) produktów powiązanych z tymi e-usługami jest sztuczne i z punktu widzenia Wykonawcy jest niepotrzebnym utrudnieniem w
realizacji projektu, nie dającym ponadto Zamawiającemu żadnych wymiernych korzyści. Prosimy więc ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ.

Zamawiający wyjaśnił iż zadania z Harmonogramu IA
oraz IIA dotyczą integracji z e-platformą i zostanie
rozpoczęte w momencie uruchomienia analizy
przedwdrożeniowej e-Platformy.

Pytanie 45

Pytanie 46

7. Znak pozycji: „Pytanie 46”
Pytanie : Str. 21, tabela poz. „ET1A.IN.WYM”, „Wykonawca opracuje listę wymagań (…) w postaci historyjek
SCRUM.
„Należy zauważyć, że zgodnie z zamieszczonym w dalszej części dokumentu wymaganiem WYM.ZAR.040 projekt ma być realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi z metodyki
PRINCE2. Prosimy w związku z tym o usunięcie wymagania historyjek SCRUM. Prosimy także o usunięcie wszelkich elementów stanowiących element metodyki SCRUM z
rozdziału pt. „"Wymagania w zakresie organizacji prac projektowych."
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający informuję iż szczegóły opisów historyjek zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o
rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę”
Pytanie dodatkowe: Zgodnie z zamieszczonym w dalszej części dokumentu wymaganiem WYM.ZAR.040 projekt ma być realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi z metodyki
PRINCE2. Prosimy w związku z tym ponownie o usunięcie wymagania historyjek SCRUM oraz o usunięcie wszelkich elementów stanowiących element metodyki SCRUM z rozdziału
pt. Wymagania w zakresie organizacji prac projektowych.
8. Znak pozycji: „Pytanie 48”
Pytanie : Str. 24, tabela poz. „Wymiana danych z Platformą e-usług”
„Zwracamy uwagę, że wymiana danych stanowi element integracji, a integracja z Platformą e-usług stanowi element Etapu IIA. Przy tym na realizację Etapów I i II Zamawiający
przewidział łącznie 150 dni od daty zawarcia umowy, na realizację Etapów IA i IIA - 240 dni od daty zlecenia. Prosimy o stosowną korektę OPZ.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ oraz informuję że etapy IA oraz IIA mają odrębną ścieżkę Harmonogramu”
Pytanie dodatkowe: W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego pod pozycjami Pytanie 48 i Pytanie 43 Wykonawca nadal stoi na stanowisku, że w istocie do rozpoczęcia Etapu III
niezbędne jest zakończenie Etapów I, IA, II i IIA, co wynika z logiki prac stanowiących realizację projektu wdrożeniowego. Należy przyjąć, że całkowity czas realizacji etapów I-IV
przekracza zakładane 300 dni. Prosimy zatem ponownie o stosowną korektę OPZ.

Pytanie 47

9. Znak pozycji: „Pytanie 51”
Pytanie : „Prosimy o podanie wszystkich kryteriów wydajności, o których mowa w wymaganiu.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza, że testy wydajnościowe i bezpieczeństwa mają dotyczyć modułów/elementów nowo dostarczanych w ramach niniejszego
zamówienia oraz informuje że kryteria wydajnościowe zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej”
Pytanie dodatkowe: Odpowiedź Zamawiającego nie określa, jakie cechy i parametry wydajnościowe powinien mieć wdrażany system, by spełniał wymagania Zamawiającego. Tym
samym nie jest możliwe oszacowanie przez Oferentów, czy podsiadane przez nich rozwiązania mogą zostać zaoferowane Zamawiającemu. Prosimy zatem ponownie o podanie
wszystkich kryteriów wydajności, o których mowa w wymaganiu.

Pytanie 48

10. Znak pozycji: „Pytanie 53”
Pytanie : Str. 27, tabela poz. „ET4.TES.WYD”, „Na zainstalowanym w środowisku docelowym systemie Wykonawca przeprowadzi testy wydajności dostarczanego oprogramowania
oraz przedstawi Zamawiającemu raport z testów.”
„Jakie oprogramowanie obecnie użytkowane przez Zamawiającego, z którym należy się zintegrować, Zamawiający ma na myśli w przypadku opcji wymiany systemu na nowy ?”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza”

Pytanie 49

11. Znak pozycji: „Pytanie 55”
Pytanie : Str. 35, WYM.ADM.1, „System działa w architekturze trójwarstwowej”
„Przez architekturę trójwarstwową rozumie się architekturę typu klient-serwer, w której interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych są rozwijane w postaci
osobnych modułów, zwykle na oddzielnych platformach. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia SSI pracującego w przeglądarce internetowej, że
dopuszcza oprogramowanie desktopowe oraz że oprogramowanie w wersji przeglądarkowej wymagane jest tylko dla e-usług udostępnianych pacjentowi.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający usuwa wymaganie.

Zamawiający wyjaśnił iż zadania z Harmonogramu IA
oraz IIA dotyczą integracji z e-platformą i zostanie
rozpoczęte w momencie uruchomienia analizy
przedwdrożeniowej e-Platformy.

Wykonawca musi zaproponować i przeprowadzić testy
wydajnościowe i bezpieczeństwa, które mają na celu
określenie wydajności systemu przy zakładanym
obciążeniu produkcyjnym oraz obciążenia systemu
przez dłuższy czas. Realizacja testów obejmie
wykonanie zaproponowanego i odpowiedniego rodzaju
testu wydajnościowego i bezpieczeństwa. Wykonawca
ma zaproponować i uzasadnić liczbę cykli wykonywania
testu i iteracji. Testy wydajnościowe muszą polegać na
weryfikacji wydajności systemu po stronie serwera/ów
aplikacji i/lub bazy danych, jak i na badaniu czasu
reakcji samego interfejsu graficznego użytkownika w
czasie obciążenia systemu

Na etapie składania wniosku w przypadku wymiany
systemu na nowy integracja powinna zostać wykonana
z systemami diagnostycznymi zewnętrznych firm które
mają podpisane umowy z Zamawiającym wymienionymi
Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Pytanie to ma kluczowe znaczenie dla zakresu projektu oraz przekłada się na zawartość oferty. Prosimy
w poprzednich odpowiedziach.
więc ponownie o podanie, jakie oprogramowanie obecnie użytkowane przez Zamawiającego, z którym należy się zintegrować, Zamawiający ma na myśli w przypadku opcji wymiany
systemu na nowy ?

Pytanie dodatkowe: Odpowiedź Zamawiającego nie określa w sposób jednoznaczny, czy Zamawiający oczekuje wyłącznie ofert na wdrożenie rozwiązań opartych o przeglądarki
internetowe, czy też dopuszcza aplikacje desktopowe. Prosimy więc ponownie o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia SSI (HIS, ERP) pracującego w
przeglądarce internetowej, że dopuszcza oprogramowanie desktopowe oraz że oprogramowanie w wersji przeglądarkowej wymagane jest tylko dla e-usług udostępnianych
pacjentowi.

Zamawiający potwierdza, jednocześnie oczekuje i
będzie wymagał w okresie gwarancji aby Wykonawca
przeszedł ze swoim dostarczonym oprogramowaniem
do architektury trójwarstwowej, oraz uzna za
wymaganie uznane jeśli wykonawca oświadczy iż jego
oprogramowanie dostarczone do Zamawiającego
przechodzi etap rekonstrukcji do architektury
trójwarstwowej i w okresie gwarancji dostarczonego
oprogramowania zostanie u Zamawiającego
zastosowane.

Pytanie 50

12. Znak pozycji: „Pytanie 58”
Pytanie : Str. 36, WYM.ADM.12 „Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej,
w zakresie
obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP.”
„Zwracamy uwagę, że wymaganie jest sprzeczne z wymaganiem WYM.ADM.18 System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym
baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. Prosimy zatem o usunięcie wymagania WYM.ADM.12. Z tego samego powodu prosimy o usunięcie wymagania
WYM.ADM.13: System musi umożliwić pracę co najmniej z poziomu przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome (…).”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Patrz pytanie 11.

Pytanie dodatkowe: Ponownie zwracamy uwagę, że wymaganie jest sprzeczne z wymaganiem WYM.ADM.18 System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są
przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. Prosimy zatem o usunięcie wymagania WYM.ADM.12. Z tego samego powodu
prosimy o usunięcie wymagania WYM.ADM.13: System musi umożliwić pracę co najmniej z poziomu przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome (…).

Pytanie 51

Pytanie 52

Pytanie 53

Pytanie 54

13. Znak pozycji: „Pytanie 61”
Pytanie : WYM.ADM.20, „Ręczne i automatyczne, na podstawie częstotliwości użycia, wyróżnienie w słowniku pozycji najczęściej używanych” Prosimy o usunięcie wymagania z
treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
14. Znak pozycji: „Pytanie 62”
Pytanie : WYM.ADM.21, „System umożliwia włączenie szybkiego wyszukiwania w polach słownikowych bez konieczności otwarcia okna dla poszczególnych słowników” Prosimy o
usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
15. Znak pozycji: „Pytanie 65”
Pytanie : WYM.ADM.26, „System powinien umożliwiać zmianę kolejności prezentacji elementów menu czy zakładek” - Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż
wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
16. Znak pozycji: „Pytanie 66”
Pytanie : WYM.ADM.27, „System umożliwia zmianę wielkości okien słownikowych i ich zapamiętanie w kontekście użytkownika.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż
wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie 55

17. Znak pozycji: „Pytanie 73”
Pytanie : WYM.ADM.43, „System musi umożliwiać definiowanie tagów globalnych tzn. dostępnych dla wszystkich użytkowników oraz tagów prywatnych tzn. definiowanych przez
poszczególnych użytkowników.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie 56

Pytanie 57

18. Znak pozycji: „Pytanie 74”
Pytanie : WYM.ADM.44, „System umożliwia użycie tagów w specyficznych miejscach systemu tj. opis badania, dane pacjenta, historia choroby.” Prosimy o usunięcie wymagania z
treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
19. Znak pozycji: „Pytanie 79”
Pytanie : WYM.ADM.068, „Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca potwierdzenia”
Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 58

20. Znak pozycji: „Pytanie 80”
Pytanie : WYM.ADM.69, „System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie
na lek do apteki, przeterminowane podania.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie 59

Pytanie 60

Pytanie 61

Pytanie 62

Pytanie 63

Pytanie 64

21. Znak pozycji: „Pytanie 81”
Pytanie : WYM.ADM.071, „Wiadomości powinny mieć określony termin obowiązywania podawany z dokładnością do godziny” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż
wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
22. Znak pozycji: „Pytanie 82”
Pytanie : WYM.ADM.72, „System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań,
zamówień do apteki.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
23. Znak pozycji: „Pytanie 84”
Pytanie : WYM.ADM.77, „(…) Pacjent z groźnym wirusem lub bakterią powinien być wyróżniony na liście pacjentów. System powinien monitorować możliwość oznaczenia pacjenta
z groźnym wirusem lub bakterią w momencie wprowadzenia odpowiedniego rozpoznania w Historii choroby podczas pobytu na oddziale” Prosimy o usunięcie wymagania z treści
OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
24. Znak pozycji: „Pytanie 86”
Pytanie : „ WYM.ADM.90, „System musi umożliwiać definiowanie grupowania zleceń” - Jak należy rozumieć "definiowanie grupowania zleceń" ? Prosimy o zmianę wymagania na
"System musi umożliwiać zlecanie grupy badań".
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
25. Znak pozycji: „Pytanie 88”
Pytanie : WYM.ADM.95, „System powinien umożliwić ograniczenie użytkownikom zasilania słownika instytucji tylko pozycjami pochodzącymi i synchronizowanymi z Rejestrem
Podmiotów" Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
26. Znak pozycji: „Pytanie 90”
Pytanie : „Str. 44, WYM.ADM.111, System musi umożliwiać nadawanie każdemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Domyślnie dla nowotworzonych użytkowników oraz dla
każdego użytkownika niezależnie musi być możliwość ustawienia (…) Prosimy o usunięcie sformułowania „dla nowotworzonych użytkowników oraz dla każdego użytkownika
niezależnie, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający oczekuje aby oprogramowanie
informowało użytkownika o pacjencie z groźnym
wirusem lub bakterią zgodnie z informacją pobraną z
ewusia. Każde rozwiązanie które będzie taką informację
wyświetlać zostanie uznane za wymaganie spełnione.
Dopuszczamy również formę raportu.

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania dla nowotworzonych użytkowników oraz dla każdego użytkownika niezależnie, gdyż wskazuje ono jednoznacznie
na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie 65

27. Znak pozycji: „Pytanie 101”
Pytanie : „Str. 48/49, WYM.RCH.016, System powinien umożliwić wyszukiwanie na listach pacjentów (RCH, Stacja dializ, Zakażenia, Gabinet, Rejestracja, Pracownia) pacjentów z
groźnym wirusem lub bakterią: (…) Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie 66

28. Znak pozycji: „Pytanie 102”
Pytanie : „Str. 48, WYM.RCH.033, Rejestracja rozpoznań w systemie musi odbywać się z wykorzystaniem słownika ICD10. System umożliwia wyszukiwanie rozpoznań po kodzie,
nazwie oraz słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu. Prosimy o usunięcie wymagania rozpoznawania po słowach kluczowych zdefiniowanych przez
administratora systemu z treści wymagania, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania rozpoznawania po słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu z treści wymagania, gdyż
wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Zamawiający zmienia wymaganie na :
WYM.RCH.033, Rejestracja rozpoznań w systemie
musi odbywać się z wykorzystaniem słownika ICD10.
System umożliwia wyszukiwanie rozpoznań po kodzie,
nazwie itp..

Pytanie 67

29. Znak pozycji: „Pytanie 103”
Pytanie : „Str. 49, WYM.RCH.035, System musi umożliwiać: (…) - import danych o podmiotach leczniczych i praktykach lekarskich z Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym Wykonawca zapewnia stały dostęp do słownika z aktualnymi informacjami z RPWDL.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający dopuszcza

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o dopuszczenie rozwiązania, w którym Wykonawca zapewnia stały dostęp do słownika z aktualnymi informacjami z RPWDL. Jest to
rozwiązane w pełni równoważne pod względem funkcjonalnym z oczekiwaniami Zamawiającego opisanymi w wymaganiu WYM.RCH.035.

Pytanie 68

Pytanie 69

30. Znak pozycji: „Pytanie 105”
Pytanie : „WYM.RCH.044, „System musi umożliwiać oznaczenie pacjenta jako monitorowanego przez Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach pobytu. (…)” Prosimy o
usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
31. Znak pozycji: „Pytanie 107”
Pytanie : „WYM.RCH.077, „Pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe informujące o liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o
liczbie pacjentów wypisywanych, do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego
producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
32. Znak pozycji: „Pytanie 108”
Pytanie : „Str. 52, WYM.RCH.079, System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w szczególności: - status pacjenta (…) - Wymaganie jest
niespójne z wymaganiem WYM.RCH.2. Q: Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o
zmianę wymagania na: System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: (...)”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Pytanie 70

Pytanie 71

Pytanie dodatkowe: Raz jeszcze zwracamy uwagę, że wymaganie jest niespójne z wymaganiem WYM.RCH.2. Prosimy w związku z tym ponownie o usunięcie wymagania z treści
OPZ (gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania) lub o jego zmianę na: System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg
różnych parametrów, w szczególności:
• imię, nazwisko,
• część nazwiska i imienia (ciąg znaków w nazwisku/imieniu),
• nr PESEL,
• data urodzenia, rocznik,
• płeć,
• wiek,
• miejscowość, ulica,
• poradnia,
• procedura (ICD9),
• rozpoznanie (ICD10),
• ubezpieczyciel, płatnik.
33. Znak pozycji: „Pytanie 109”
Pytanie : „WYM.RCH.080, „System powinien umożliwić wyszukiwanie na listach pacjentów (RCH, Stacja dializ, Zakażenia, Gabinet, Rejestracja, Pracownia) pacjentów z groźnym
wirusem lub bakterią: (…)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie 72

34. Znak pozycji: „Pytanie 110”
Pytanie : „Str. 53, WYM.RCH.089, System musi umożliwić ograniczenie widoczności danych niejawnych za pomocą uprawnień. W ramach danej opieki musi istnieć możliwość
przeglądu danych niejawnych, pomimo braku uprawnień. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ jako niespójne z WYM.RCH.24. Zwracamy uwagę, że w obecnej postaci
wymaganie pozwala w szczególnych przypadkach na ominięcie systemu uprawnień, co może stanowić poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa danych.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ jako niespójnego z wymaganiem WYM.RCH.24. Zwracamy uwagę, że w obecnej postaci wymaganie
pozwala w szczególnych przypadkach na ominięcie systemu uprawnień, co może stanowić poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa danych.

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 73

35. Znak pozycji: „Pytanie 111”
Pytanie : „Str. 54, WYM.RCH.101, Podczas rejestracji przyjęcia pacjenta na oddział system powinien umożliwiać: (…) - podpowiadanie czasu trwania pobytu na oddziale. System
powinien umożliwiać określanie domyślnej liczby dni pobytu dla oddziałów. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego
producenta oprogramowania. Zwracamy uwagę, że zakładany podczas przyjęcia czas pobytu powinien wynikać z oceny stanu pacjenta.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że zakładany podczas przyjęcia czas pobytu powinien wynikać z oceny stanu pacjenta. Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści
OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie 74

36. Znak pozycji: „Pytanie 117”
Pytanie : „Str. 55, WYM.RCH.118, System musi umożliwiać przeglądanie historii choroby, wyników badań, zleceń z wielu pobytów na jednym ekranie; z możliwością konfiguracji
kategorii danych. Prosimy o usunięcie wymagania wyświetlania wszystkich podanych elementów na jednym ekranie. Tak duże nagromadzenie informacji na małym obszarze
roboczym skutkować będzie brakiem czytelności, niskim komfortem pracy i możliwością przeoczenia istotnych szczegółów. Ponadto wymaganie wskazuje w ten sposób na
określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania wyświetlania wszystkich podanych elementów na jednym ekranie. Tak duże nagromadzenie informacji na małym
obszarze roboczym skutkować będzie brakiem czytelności, niskim komfortem pracy i możliwością przeoczenia istotnych szczegółów. Ponadto wymaganie wskazuje w ten sposób na
określonego producenta oprogramowania.

Pytanie 75

37. Znak pozycji: „Pytanie 119”
Pytanie : „Str. 55, WYM.RCH.122, W ramach rejestracji informacji o rzeczach zdeponowanych przez pacjenta, system umożliwia wspomaganą definiowalnymi słownikami
ewidencję rzeczy wartościowych i osobistych oraz rejestrację danych osoby upoważnionej do odbioru depozytu.” Prosimy o dokładne określenie jakie słowniki związane z
przedmiotami zdeponowanymi powinny być dostępne w systemie i jakie informacje powinny zawierać, żeby Zamawiający uznał wymaganie za spełnione.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający informuje, że lista słowników zostanie określona z Wykonawcą w trakcie analizy przedwdrożeniowej.”

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o dokładne określenie jakie słowniki związane z przedmiotami zdeponowanymi powinny być dostępne w systemie i jakie informacje powinny
zawierać, żeby Zamawiający uznał wymaganie za spełnione. Odpowiedź Zamawiającego warunkuje określenie prac, jakie musi wykonać oferent, co przekłada się na kształt oferty
dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania.

Pytanie 76

38. Znak pozycji: „Pytanie 120”
Pytanie : „Str. 55, WYM.RCH.125, System powinien umożliwiać zdefiniowanie standardowego czasu pobytu pacjenta dla każdego z oddziałów. Czas ten powinien być
podpowiadany podczas przyjęcie pacjenta na oddział. Jakie przełożenie na działanie systemu miałby mieć parametr czas pobytu ? Należy zauważyć, że czas pobytu pacjenta na
oddziale nie powinien być wielkością narzucaną przez system, lecz winien wynikać z przebiegu procesu leczenia. Prosimy zatem o usunięcie wymagania z treści OPZ.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Ponownie zwracamy uwagę, że czas pobytu pacjenta na oddziale nie powinien być wielkością narzucaną przez system, lecz winien wynikać z przebiegu procesu
leczenia. Prosimy zatem o usunięcie wymagania z treści OPZ.

Pytanie 77

Pytanie 78

39. Znak pozycji: „Pytanie 122”
Pytanie : „WYM.RCH.133, „System musi umożliwiać oznaczenie pacjenta jako monitorowanego przez Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach pobytu. Tak oznaczony
pacjent w ramach danej opieki (aktualnie przypisany do ZWR) powinien być prezentowany w odróżnialny sposób, np. dane prezentowane na tle w innym kolorze.” Prosimy o
usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
40. Znak pozycji: „Pytanie 123”
Pytanie : „WYM.RCH.134, „System musi umożliwiać zbiorczy przegląd wraz z historią pacjentów przypisanych do Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach całego
Szpitala” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie 79

41. Znak pozycji: „Pytanie 124”
Pytanie : „Str. 56, WYM.RCH.136, System umożliwia powielanie definicji diety pacjenta na podstawie definicji z poprzedniego pobytu w ramach hospitalizacji. Prosimy o usunięcie
wymagania, gdyż taka funkcjonalność może być przyczyną błędów w procesie leczenia. System nie powinien z założenia podpowiadać diety z ostatniego pobytu, gdyż ostatni pobyt
mógł być związany z zupełnie inną jednostką chorobową. Wprowadzenie informacji o diecie winno wynikać wyłącznie z czynności przeprowadzanych przez lekarza.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania, gdyż taka funkcjonalność może być przyczyną błędów w procesie leczenia. System nie powinien z założenia
podpowiadać diety z ostatniego pobytu, gdyż ostatni pobyt mógł być związany z zupełnie inną jednostką chorobową. Wprowadzenie informacji o diecie winno wynikać wyłącznie z
czynności przeprowadzanych przez lekarza.

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 80

42. Znak pozycji: „Pytanie 126”
Pytanie : „WYM.RCH.160, „System musi umożliwiać automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu tak, by (…)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje
ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Pytanie 81

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
43. Znak pozycji: „Pytanie 127”
Pytanie : „Str. 57, WYM.RCH.161, System powinien walidować minimalną długość pobytu pacjenta na podstawie konfigurowalnego parametru w kontekście jednostki organizacyjne
Na czym miałaby polegać walidacja, w którym momencie obsługi informatycznej procesu leczenia miałaby się odbywać, jak miałaby się ona przekładać na działanie systemu ?
Prosimy o zamianę wymagania na: System powinien raportować pobyty pacjentów o zadanej długości (w dniach).”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Pytanie 82

Pytanie dodatkowe: Zamawiający w odpowiedzi nie określił, na czym miałaby polegać walidacja, w którym momencie obsługi informatycznej procesu leczenia miałaby się odbywać i
jak miałaby się ona przekładać na działanie systemu. Uniemożliwia to weryfikację, czy oferowane rozwiązanie spełnia wymaganie. Prosimy więc ponownie o zamianę wymagania na:
System powinien raportować pobyty pacjentów o zadanej długości (w dniach).
44. Znak pozycji: „Pytanie 135”
Pytanie : „WYM.RCH.213 System musi umożliwić rejestrację opuszczenia oddziału przez pacjenta w jednym z trybów: (…) Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż
zawiera opisy szczegółowe sposoby działania i tym samym wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający dokonuje zmiany : System powinien
raportować pobyty pacjentów o zadanej długości (w
dniach).

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż zawiera opisy szczegółowe sposoby działania i tym samym wskazuje ono jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.

Pytanie 83

45. Znak pozycji: „Pytanie 153”
Pytanie : „Str. 67, WYM.APT.31, System musi umożliwiać ewidencję wydań poprzez skanowanie kodów EAN13 i EAN128 Czy w wymaganiu jest mowa o skanowaniu wydruku z
przygotowanym dokumentem do wydania, czy o wyszukiwaniu dokumentu wydania ?”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza”

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie odpowiedział na zadane pytanie. Ponownie prosimy o doprecyzowanie, czy w wymaganiu jest mowa o skanowaniu wydruku z przygotowanym
dokumentem do wydania, czy o wyszukiwaniu dokumentu wydania ? W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania

Pytanie 84

46. Znak pozycji: „Pytanie 158”
Pytanie : „WYM.APT.56, „System musi umożliwiać oznaczenie danych kontrahenta w związku z ograniczeniem przetwarzania jego danych lub roszczeniem.” Prosimy o usunięcie
wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”

Pytanie 85

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż zawiera opisy szczegółowe sposoby działania i tym samym wskazuje ono jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.
47. Znak pozycji: „Pytanie 159”
Pytanie : „Str. 68, WYM.APT.57, System musi umożliwiać anonimizację danych kontrahenta. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu system ma zapewniać anonimizację danych
kontrahenta.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje wymaganie -wyjaśnienie zgodnie z WYM.APT.56
Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Prosimy więc raz jeszcze o wyjaśnienie, w jakim celu system ma zapewniać anonimizację danych
kontrahenta. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający podtrzymuje wymaganie i uważa że
wymagani prawidłowo opisuje w jakim celu czasami
musi dojść do anomizacji kontrahenta -wyjaśnienie
zgodnie z WYM.APT.56

48. Znak pozycji: „Pytanie 163”
Pytanie : „Str. 69, WYM.APT.68, System musi generować zestawienia: (…)- możliwość wydruku do XLS Prosimy o specyfikację wymaganych zestawień, których obecność w
systemie warunkuje spełnieniem wymagania. Dla każdego raportu prosimy o określenie zakresu prezentowanych danych, kryteria ich doboru oraz sposób sortowania i grupowania
informacji. Prosimy także o potwierdzenie, że zapisywanie może odbywać się do plików XLS lub CSV, gdyż dla opisanej funkcjonalności są to formaty równoważne.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza równoważność plików CSV i XLS dla wymagania. Wykaz zestawień zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej.”
Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 86
Pytanie dodatkowe: Wykonawca stoi na stanowisku, że przy stanowisku zaprezentowanym przez Zamawiającego może okazać się, iż na etapie Analizy Przedwdrożeniowej
Zamawiający oczekiwał będzie dużej liczby raportów, co istotnie przełoży się na zakres prac, jakie Wykonawca będzie musiał zrealizować. Prosimy więc ponownie o listę
wymaganych zestawień, których obecność w systemie warunkuje spełnieniem wymagania. Jest to niezbędne dla rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto o ile to możliwe, prosiy
dla każdego oczekiwanego raportu o określenie zakresu prezentowanych danych, kryteria ich doboru oraz sposób sortowania i grupowania informacji. W przypadku braku
możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania

Pytanie 87

Pytanie 88

49. Znak pozycji: „Pytanie 175”
Pytanie : „WYM.APT.116, „System musi umożliwiać wyświetlenie powiadomień o umowach z apteki, dla których kończy się termin ważności.” Prosimy o usunięcie wymagania z
treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
50. Znak pozycji: „Pytanie 185”
Pytanie : „Str. 75, WYM.REJ.019, System musi sprawdzać zgodność daty urodzenia pacjenta podanej w dokumencie UE, z datą urodzenia podaną w danych osobowych pacjenta.
Data urodzenia z założenia powinna być taka sama we wszystkich dokumentach pacjenta. Data ta jest wprowadzana do zestawu danych osobowych przez personel rejestracji tylko
raz i na podstawie dokumentu tożsamości (np. z dokumentu UE). Prosimy więc o usunięcie wymagania - nie określa ono, dlaczego i w jakich przypadkach ma ta data być
wprowadzana po raz drugi. Prosimy o zastąpienie wymagania innym, mającym praktyczne zastosowanie: System musi sprawdzać zgodność daty urodzenia pacjenta z numerem
PESEL.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jeśli pacjent ma PESEL, w innych przypadkach dotyczących obywateli innych krajów wymagane jest
sprawdzenie daty urodzenia zgodnie z podanym dokumentem UE”

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Zamawiający podtrzymuje poprzednią podpowiedź

Pytanie dodatkowe: Odpowiedź Zamawiającego nie określa, w jaki sposób, w jakich przypadkach i z czym ma się odbywać porównanie daty w systemie z datą w dokumencie w
sytuacji, gdy pacjent nie ma numeru PESEL.
51. Znak pozycji: „Pytanie 208”
Pytanie : „Str. 82, WYM.GAB.045, System musi umożliwić ustawienie domyślnego dawkowania dla leku. Prosimy o usunięcie wymagania. Dawka leku nie powinna być sugerowana,
lecz powinna zawsze wynikać tylko i wyłącznie z decyzji lekarza, stosownie do stanu danego pacjenta.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
Pytanie 89

Pytanie 90

Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż dawka leku nie powinna być sugerowana, lecz powinna zawsze wynikać tylko i wyłącznie
z decyzji lekarza, stosownie do stanu danego pacjenta.
52. Znak pozycji: „Pytanie 211”
Pytanie : „Str. 84, WYM.GAB.064, Możliwość stosowania pozycji preferowanych dla użytkowników, jednostek organizacyjnych w ramach używanych słowników.” Prosimy o
dokładne określenie, dla jakich słowników (w kontekście użytkowników i jednostek) ma być stosowany mechanizm pozycji preferowanych.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Dokładne określenie słowników zostanie uzgodniony w trakcie analizy przedwdrożeniowej.”

Zamawiający usuwa wymaganie

Zamawiający podtrzymuje poprzednią podpowiedź

Pytanie dodatkowe: W związku z udzieloną odpowiedzią prosimy o dokładne określenie jakie słowniki mają mieć mechanizm pozycji preferowanych, żeby Zamawiający uznał
wymaganie za spełnione. Odpowiedź Zamawiającego warunkuje określenie prac, jakie musi wykonać oferent, co przekłada się na kształt oferty dla Zamawiającego. W przypadku
braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania
53. Znak pozycji: „Pytanie 239”
Pytanie : „Str. 92, WYM.ZSZ.041, System musi umożliwić ewidencję informacji o zakażeniu niebezpieczną bakterią. System musi wyświetlać stosowny komunikat podczas
ponownego przyjęcia pacjenta, jeżeli pacjent jest nadal oznaczony. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 91
Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania.
54. Znak pozycji: „Pytanie 242”
Pytanie : „Str. 93, WYM.ZSZ.050, System umożliwia konfigurację wydruku Kart zakażeń oraz Kart drobnoustroju pod kątem sterowania widocznością dostępnych sekcji danych
Karty. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
Pytanie 92

Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na tym, że Wykonawca udostępni możliwość stworzenia specjalnego formularza, dedykowanego do
realizacji wymagania, tj. umożliwiającego wprowadzenie danych powiązanych z Kartami zakażeń i Kartami drobnoustroju oraz możliwość stworzenia wydruków tych kart z
możliwością warunkowego zamieszczania na tych wydrukach informacji wg potrzeb Zamawiającego ?

55. Znak pozycji: „Pytanie 243”
Pytanie : „Str. 92, WYM.ZSZ.051, System umożliwia konfigurację dostosowania widoczności pól na Kartach zakażeń oraz na Kartach drobnoustroju Prosimy o usunięcie wymagania
z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
Pytanie 93

Pytanie 94

Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na tym, że Wykonawca udostępni możliwość stworzenia specjalnego formularza, dedykowanego do
realizacji wymagania, tj. umożliwiającego wprowadzenie danych powiązanych z Kartami zakażeń i Kartami drobnoustroju oraz możliwość stworzenia wydruków tych kart z
możliwością warunkowego zamieszczania na tych wydrukach informacji wg potrzeb Zamawiającego ?
56. Znak pozycji: „Pytanie 252”
Pytanie : „Str. 94, WYM.NFZ.020, System udostępnia funkcjonalności związane z obsługą pacjentów objętych kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)
poprzez: - oznaczenie pacjenta objętego opieką w ramach KOS-zawał, - ewidencję pozycji rozliczeniowych z informacją o dodatkowym dokumencie o kodzie KOS-ZAWAL wraz z
numerem kwalifikacji pacjenta w KOS-zawał, - rozliczanie premii w ramach KOS-zawał.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy z treści OPZ. Zamawiający prowadzi rehabilitację w ramach programu KOS-zawał.”

Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie

Pytanie dodatkowe: Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na tym, że Wykonawca udostępni możliwość stworzenia specjalnego formularza, dedykowanego do
realizacji wymagania w ten sposób, że możliwe będzie wprowadzenie danych powiązanych z obsługą pacjentów objętych kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego KOSzawał oraz generowanie zestawień z wykonanych świadczeń w ramach KOS-zawał, pozwalających na rozliczanie premii ?
57. Znak pozycji: „Pytanie 269”
Pytanie : „Str. 96, WYM.NFZ.062, System umożliwia generowanie raportu z wykonanych świadczeń z możliwością ograniczenia danych do m.in.: (…) Prosimy o usunięcie z
wymagania słów: jednostki realizującej, świadczenia, numeru szablonu oraz uprawnienia pacjenta do świadczeń, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 95
Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie z wymagania słów: jednostki realizującej, świadczenia, numeru szablonu oraz uprawnienia pacjenta do świadczeń z
wymagania, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
58. Znak pozycji: „Pytanie 296”
Pytanie : „WYM.NFZ.134, „System musi umożliwiać określenie listy harmonogramów, dla których wymagana jest ewidencja okolic ciała.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści
OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
Pytanie 96

Pytanie 97

Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie z wymagania słów: jednostki realizującej, świadczenia, numeru szablonu oraz uprawnienia pacjenta do świadczeń z
wymagania, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
59. Znak pozycji: „Pytanie 299”
Pytanie : „Str. 102, WYM.NFZ.160, System umożliwia weryfikację uprawnień w oparciu o harmonogramy obejmującą pacjentów: (…) Prosimy o usunięcie z wymagania
podpunktów: wypisywanych ze szpitala, ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych, dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony,
którzy złożyli deklaracje, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie z wymagania podpunktów: wypisywanych ze szpitala, ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych, dla których
zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony, którzy złożyli deklaracje, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Zamawiający usuwa z wymagania słowa: „jednostki
realizującej, świadczenia, numeru szablonu oraz
uprawnienia pacjenta do świadczeń”

Zamawiający usuwa z wymagania:
wypisywanych ze szpitala, ale o niezautoryzowanym
wypisie i nie rozliczonych, dla których zarejestrowano
zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt
rozliczony, którzy złożyli deklarację

60. Znak pozycji: „Pytanie 307”
Pytanie : „Str. 126, WYM.REP.027, Repozytorium weryfikuje metadane rejestrowanego dokumentu. Wymaganie WYM.REP.027 nie podaje zamkniętego katalogu metadanych,
zatem należy przyjąć, że dokument może być opisany dowolnymi metadanymi. W tym kontekście prosimy o informację, na czym ma polegać weryfikacja metadanych.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie
lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu”
Zamawiający podtrzymuje poprzednią podpowiedź

Pytanie 98
Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie i poinformował w odpowiedzi, że kwestia poruszona w pytaniu zostanie rozstrzygnięta na
etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu. Zwracamy jednak uwagę, że informacja, o którą prosi Wykonawca w
pytaniu, jest istotna z punktu widzenia sposobu działania oferowanego systemu oraz spełnienia przez ten system wymagania. Prosimy więc ponownie o udzielenie informacji nt. tego,
na czym ma polegać weryfikacja metadanych w sytuacji, gdy Wymaganie WYM.REP.027 nie podaje zamkniętego katalogu metadanych (tj. mogą one być dowolne). W przypadku
braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania.
61. Znak pozycji: „Pytanie 308”
Pytanie : „Str. 127, WYM.REP.035, Możliwość weryfikacji integralności dokumentu. Prosimy o podanie jakie dokładnie reguły integralności ma na myśli Zamawiający.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie
lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu. „
Pytanie 99

Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie i poinformował w odpowiedzi, że kwestia poruszona w pytaniu zostanie rozstrzygnięta na
etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu. Zwracamy jednak uwagę, że informacja, o którą prosi Wykonawca w
pytaniu, jest istotna z punktu widzenia sposobu działania oferowanego systemu oraz spełnienia przez ten system wymagania. Prosimy więc ponownie o udzielenie informacji nt. tego,
jakie dokładnie reguły integralności muszą być zaszyte w systemie, by Zamawiający uznał wymaganie za spełnione. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez
Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania

Zamawiający podtrzymuje poprzednią podpowiedź

62. Znak pozycji: „Pytanie 309”
Pytanie : Str. 127, WYM.REP.043, „Możliwość porządkowania dokumentacji w folderach w kontekście rekordu medycznego pacjenta”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie
lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu..”
Pytanie
100

Pytanie
101

Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie i poinformował w odpowiedzi, że kwestia poruszona w pytaniu zostanie rozstrzygnięta na
etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu. Zwracamy jednak uwagę, że informacja, o którą prosi Wykonawca w
pytaniu, jest istotna z punktu widzenia sposobu działania oferowanego systemu oraz spełnienia przez ten system wymagania. Prosimy więc ponownie o udzielenie informacji nt. tego,
na czym ma polegać czynność porządkowania dokumentacji oraz o wyjaśnienie znaczenia słów "w kontekście rekordu medycznego pacjenta". W przypadku braku możliwości
odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania
63. Znak pozycji: „Pytanie 313”
Pytanie : „Str. 152, WYM.EDM.014, System HIS musi umożliwiać gromadzenie i wymianę dokumentów medycznych w dowolnym formacie, w szczególności HL7 CDA, PDF, DOC,
RTF. Wymaganie dowolnego formatu jest wysoce nieprecyzyjne, prosimy zatem o jego usunięcie z OPZ. Biorąc pod uwagę praktyczny aspekt procesu wymiany dokumentacji
prosimy o zmianę wymagania na System HIS musi umożliwiać gromadzenie i wymianę dokumentów medycznych w formacie co najmniej HL7 CDA, PDF.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o zmianę wymagania na "System HIS musi umożliwiać gromadzenie i wymianę dokumentów medycznych w formacie co najmniej
HL7 CDA, PDF.". W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania

Zamawiający podtrzymuje poprzednią podpowiedź

Zamawiający zmienia wymaganie i nadaje nowe
brzmienie: System HIS musi umożliwiać gromadzenie i
wymianę dokumentów medycznych w formacie co
najmniej HL7 CDA, PDF

64. Znak pozycji: „Pytanie 314”
Pytanie : „Str. 153, WYM.EDM.017, (…) polityki dostępowe określone w ramach SIM: - Ratowanie życia - Kontynuacja leczenia - Prawo Autora dokumentu - Prawo pacjenta
Prosimy o wyjaśnienie, o jakich politykach dostępowych w SIM w kontekście praw pacjenta lub praw autora dokumentu mowa w wymaganiu.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
Pytanie
102

Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o wyjaśnienie, o jakich politykach dostępowych w SIM w kontekście praw pacjenta lub praw autora dokumentu mowa w wymaganiu.
W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

65. Znak pozycji: „Pytanie 320”
Pytanie : „Str. 195, WP.DTS.006, System musi posiadać możliwość współpracy z zewnętrznym narzędziem monitorującym poziom usług. Prosimy o informacje, o jakim narzędziu
mowa w wymaganiu i w jaki sposób realizowany ma być poziom usług (kryteria i sposób pomiaru). Prosimy o doprecyzowanie, jakie są oczekiwania Zamawiającego co do zakresu
informacji, jakie do tego narzędzia ma przekazywać system i sposobu tego przekazywania. Prosimy również o potwierdzenie, że dostawa takiego zewnętrznego narzędzia
monitorującego nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
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Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ oraz potwierdza
że dostawa zewnętrznego narzędzia nie stanowi
przedmiotu niniejszego postępowania tylko Wykonawca
musi umożliwić dostarczenie danych do zewnętrznego
Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co systemu aby umożliwić monitorowanie poziomu usługi
zgodnie z opisem w OPZ
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o: 1) informacje, o jakim narzędziu mowa w wymaganiu i w jaki sposób realizowany ma być poziom usług (kryteria i sposób
pomiaru), 2) doprecyzowanie, jakie są oczekiwania Zamawiającego co do zakresu informacji, jakie do tego narzędzia ma przekazywać system i sposobu tego przekazywania, 3)
potwierdzenie, że dostawa takiego zewnętrznego narzędzia monitorującego nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez
Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania
66. Znak pozycji: „Pytanie 326”
Pytanie : Str. 196, „W ramach realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy następujący sprzęt komputerowy: (…)” Dokument nie podaje szczegółowej specyfikacji
sprzętu, o którym mowa w opisie, co uniemożliwia oferentom ocenę możliwości uruchomienia oferowanego rozwiązania dla Zamawiającego. Prosimy o podanie tej specyfikacji lub
potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy zasoby teleinformatyczne wg wskazań Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego: „Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji
przedmiotu umowy, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu
w/w infrastruktura zostanie użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez
Lidera Projektu Wykonawca przemigruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ”

Opisany sprzęt dostarczany w ramach przetargu
prowadzącego przez Lidera projektu znajdą państwo
pod linkiem:
https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/deman
d/notice/public/58792/details.
W ramach w/w przetargu zostanie dostarczony sprzęt
na który Wykonawca przemigruje dostarczone
Pytanie dodatkowe: Z udzielonej odpowiedzi nie wynika, jakie będą parametry środowiska teleinformatycznego dla wdrażanego rozwiązania, zatem żaden z oferentów nei jest w
rozwiązanie systemów dziedzinowych.
stanie ocenić, czy i jak będzie w tych nieznanych warunkach działał oferowany przez nich system. Prosimy zatem ponownie o potwierdzenie, że w ramach posiadanych zasobów
Zamawiający potwierdza iż przeniesienie na
teleinformatycznych Zamawiający na potrzeby poprawnej pracy dostarczonego rozwiązania zapewni zasoby zgodne z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę. Ponadto
dostarczone sprzęt w ramach przetargu zostanie
prosimy o potwierdzenie, że zasoby te będą w całości przeznaczone wyłącznie na potrzeby pracy oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego
wykonane w osobnym zamówienia ustalonym z
projektu. Dodatkowo zwracamy uwagę, że Zamawiający w odpowiedzi wprowadził nowe wymaganie - użyczenie sprzętu i migrację systemu, bazy danych i innych elementów
Wykonawcą.
wymagających działania systemu zgodnie z zapisami OPS. Ponieważ taka usługa jest usługą dodatkową, która nie była przewidziana w SWZ, prosimy o potwierdzenie, że będzie to
usługa płatna na drodze odrębnych ustaleń między Zamawiającym a Wykonawcą. Powyższe uwagi dotyczy także odpowiedzi w pozycji "Pytanie 47"
67. Znak pozycji: „Pytanie 330”
Pytanie : „Str. 202, tabela („W całym okresie świadczenia usług serwisu gwarancyjnego Wykonawca gwarantuje poniższe terminy naprawy błędów zgodnie z warunkami zawartymi
w Umowie.”) Prosimy o potwierdzenie, że liczby podane są w godzinach roboczych i dniach roboczych, tj. dla czasu mierzonego w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza z wykluczeniem Błędu krytycznego/Awarii która musi być usunięta w możliwy jak najkrótszym terminie nieograniczonym
czasem roboczym Wykonawcy..”

Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź

Pytanie dodatkowe: Odpowiedź Zamawiającego nie pozwala dokładnie określić kryteriów świadczenia usług serwisu gwarancyjnego, dlatego ponownie prosimy o potwierdzenie, że
liczby podane są w godzinach roboczych i dniach roboczych, tj. dla czasu mierzonego w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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68. Znak pozycji: „Pytanie 331”
Pytanie : „Str. 204, f. Identyfikacje i opis wymagań dla wytwarzanych w ramach zmówienia komponentów integracyjnych z Platformą e-usług w postaci historyjek SCRUM (Backlog
w postaci wpisów w oprogramowaniu JIRA lub równoważnym) Należy zauważyć, że zgodnie z wymaganiem WYM.ZAR.040 projekt ma być realizowany zgodnie z zasadami
wynikającymi z metodyki PRINCE2. Prosimy w związku z tym o usunięcie wymagania historyjek SCRUM. Prosimy także o usunięcie wszelkich elementów stanowiących element
metodyki SCRUM z rozdziału 3.15 Wymagania w zakresie organizacji prac projektowych.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający informuję iż szczegóły opisów "historyjek" zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o
rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę.”
Pytanie dodatkowe: Zgodnie z wymaganiem WYM.ZAR.040 projekt ma być realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi z metodyki PRINCE2. Prosimy w związku z tym ponownie
o usunięcie wymagania historyjek SCRUM oraz o usunięcie wszelkich elementów stanowiących element metodyki SCRUM z rozdziału pt. Wymagania w zakresie organizacji prac
projektowych.

Zamawiający usuwa wymaganie
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69. Znak pozycji: „Pytanie 341”
Pytanie : „Str. 213, WYM.MIG.003, Proces migracji musi zapewnić ciągłość rozliczeń z NFZ zarówno w zakresie nowych danych prowadzanych do zmigrowanego Systemu jak i
korekty danych wcześniej przekazanych do płatnika. Zwracamy uwagę, że z technicznego punktu widzenia w praktyce możliwe jest wykonanie migracji danych rozliczeniowych w
sposób umożliwiający korektę rozliczeń dokonanych w starym systemie za pomocą nowego systemu tylko w przypadku, gdy nowy system jest nową wersją systemu
dotychczasowego.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”

Zamawiający potwierdza

Pytanie dodatkowe: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na pozostawieniu jednej lub kilku licencji obecnie używanego systemu HIS w celu
dostępu do danych archiwalnych oraz dokonywania korekt rozliczeń wykonanych przed uruchomieniem nowego rozwiązania, dostarczonego w ramach niniejszego projektu.
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70. Znak pozycji: „Pytanie 342”
Pytanie : „Str. 213, WYM.MIG.008, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność danych migrowanych do nowego Systemu (…) Prosimy o usunięcie wymagania z treści
OPZ. Zwracamy uwagę, że poprawność migracji zależy m.in. od poprawności informacji dostarczonych Wykonawcy, opisujących położenie i znaczenie poszczególnych
przenoszonych informacji (danych), a zapewnienie poprawności danych leży w gestii Zamawiającego. Wykonawca nie może być odpowiedzialny za działania inne niż swoje własne.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję Zamawiający dokona wszelkich starań by dane dostarczone oraz proces eksploatacji był
zgodny ze sztuką i procedurami Zamawiającego oraz Wykonawcy”

Zamawiający informuję że odpowiedzialność
Wykonawcy w przeprowadzeniu migracji w
wymienionym zakresie będzie zależało od
dostarczonych danych.

Pytanie dodatkowe: Deklaracja Zamawiającego nie zmienia faktu przerzucenia całego ciężaru odpowiedzialności na Wykonawcę w sytuacji, gdy poprawność migracji zależy m.in. od
poprawności informacji dostarczonych Wykonawcy, opisujących położenie i znaczenie poszczególnych przenoszonych informacji (danych), a zapewnienie poprawności danych leży
w gestii Zamawiającego. Wykonawca nie może być odpowiedzialny za działania inne niż swoje własne. Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ.
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71. Znak pozycji: „Pytanie 343”
Pytanie : „Str. 214, WYM.MIG.9, W procesie migracji musi zostać zachowana pełna funkcjonalność dotychczas używanych systemów w szczególności dotyczy to formularzy i
wydruków dostępnych w modułach Oprogramowania aplikacyjnego. Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy zachowania pełnej dostępności w trakcie migracji dotychczas
użytkowanego systemu dla jego użytkowników (w szczególności: formularzy i wydruków) i że Zamawiający nie oczekuje dostarczenia wraz z nowym systemem formularzy i
wydruków identycznych z tymi, jakie używał dotychczas. Dodatkowo prosimy o przedstawienie listy wszystkich formularzy i wydruków wraz z ich wizualizacją.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że w procesie analizy przedwdrożeniowej dostarczy formularze i wydruki by Wykonawca
przystosował je w dostarczanym systemie lub zastosuje wydruki i formularze systemu Wykonawcy jeśli będą na poziomie zadowalającym Zamawiającego”

Zamawiający potwierdza

Pytanie dodatkowe: Wykonawca pragnie zauważyć, że nie jest dopuszczalne stosowanie kryterium realizacji wymagania określonego słowami jeśli będą na poziomie zadowalającym
Zamawiającego, gdyż kryterium takie ma charakter jednostronnie uznaniowy. Prosimy w związku z tym o potwierdzenie, że Zamawiający zastosuje wydruki i formularze systemu
Wykonawcy, jeśli będą one pozwalały na wprowadzenie lub wydruk takich uzgodnionych przez Strony pakietów informacji, których wprowadzanie lub wydruk możliwe jest z systemu
obecnie używanego przez Zamawiającego.
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72. Znak pozycji: „Pytanie 344”
Pytanie : „Str. 221, 3.13 Wymagania w zakresie silnika bazy danych Prosimy o zmianę przedstawionych w tabeli wymagań dotyczących silnika bazy danych w taki sposób, by nie
wskazywały one jednoznacznie na produkt Oracle, prosimy o usunięcie wymagań: (…)”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania lub parametrów bazy
danych wymaganych do obsłużenia danych nowego systemu dziedzinowego dostarczonego przez Wykonawcę”

Zamawiający potwierdza

Pytanie dodatkowe: W celu uniknięcia ewentualnych niejasności prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający w ramach równoważności silnika bazy danych nie będzie
wymagał spełnienia punktów: WYM.BAZ.007, WYM.BAZ.008, WYM.BAZ.009, WYM.BAZ.010, WYM.BAZ.011, WYM.BAZ.012, WYM.BAZ.019, WYM.BAZ.025, WYM.BAZ.026,
WYM.BAZ.030, WYM.BAZ.032, WYM.BAZ.034, WYM.BAZ.035
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73. Znak pozycji: „Pytanie 347”
Pytanie : „Str. 226, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, by szkolenia odbywały się poza normalnymi godzinami pracy (po 15.30), a także w weekend. Prosimy o
usunięcie wymagania z treści OPZ. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie jakie szkolenia dla jakich grupo użytkowników i w jakiej liczbie będą prowadzone poza normalnymi
godzinami pracy. Takie szkolenia wiążą się dla Wykonawców z dodatkowymi kosztami, więc informacje te są niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Niezależnie od tego
prosimy także o podanie godzin prazy Zamawiającego.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający nie przewiduje szkoleń po 15.30 w dniu roboczym lub weekendy jednak pragnie zatrzymać taką możliwość i potwierdza że w przypadku
wystąpienia takiego przypadku ustali wszystkie parametry szkolenia z Wykonawcą.”
Pytanie dodatkowe: Wykonawca przyjmuje do wiadomości deklarację Zamawiającego, jednakże w związku z brakiem informacji, o których mowa w pytaniu prosimy o potwierdzenie,
że maksymalna liczba godzin szkoleń po 15.30 w dniu roboczym to 3 godziny szkoleniowe (3x45min) lub weekendy to 6 godzin szkoleniowych (6x45min).

Zamawiający potwierdza
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74. Znak pozycji: „Pytanie 348”
Pytanie : „Str. 235, 2. Zamawiający może oczekiwać prezentacji założeń dokumentu w formie warsztatów.” Wymaganie nie określa, na czym miałaby polegać prezentacja założeń
dokumentu w formie warsztatów, w jaki sposób miałyby się te warsztaty odbywać, jakie elementy zawierać, kto miałby w mich uczestniczyć i jakie czynności podczas warsztatów
należałoby wykonać. Prosimy zatem o usunięcie słów w formie warsztatów z treści wymagania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej wraz z
Wykonawcą i za jego akceptacją”

Zamawiający usuwa słowa: „w formie warsztatów z
treści wymagania”

Pytanie dodatkowe: Wykonawca nie udzielił odpowiedzi nt. tego, , na czym miałaby polegać prezentacja założeń dokumentu w formie warsztatów, w jaki sposób miałyby się te
warsztaty odbywać, jakie elementy zawierać, kto miałby w mich uczestniczyć i jakie czynności podczas warsztatów należałoby wykonać. Prosimy ponownie o te informacje, gdyż
rzutują one na kształt oferty dla Zamawiającego; alternatywnie prosimy o usunięcie słów w formie warsztatów z treści wymagania.
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75. Znak pozycji: „Pytanie 355”
Pytanie : „Str. 237, Testy wydajnościowe Z uwagi na brak określenia kryteriów jakościowych dla poszczególnych elementów i funkcjonalności systemu oraz pojęcia odpowiedniego
rodzaju testu wydajnościowego prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o testach wydajnościowych zostaną ustalone na etapie analizy
przedwdrożeniowej wraz z Wykonawcą”
Pytanie dodatkowe: Odpowiedź Zamawiającego nie określa, jakie cechy i parametry jakościowe powinien mieć wdrażany system, by spełniał wymagania Zamawiającego. Tym
samym nie jest możliwe oszacowanie przez Oferentów, czy podsiadane przez nich rozwiązania mogą zostać zaoferowane Zamawiającemu. Prosimy zatem ponownie o podanie
wszystkich kryteriów jakości, o których mowa w wymaganiu lub o usunięcie wymagania.

76. Znak pozycji: „Pytanie 359”
Pytanie : „Str. 109, WYM.KAD.6, System umożliwia gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ,
gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
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Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania.
77. Znak pozycji: „Pytanie 360”
Pytanie : „Str. 109, WYM.KAD.7, Możliwość zdefiniowania wypłaty w/w świadczeń socjalnych na liście płac. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu
wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”
Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je
w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania.
78. Znak pozycji: „Pytanie 392”
Pytanie : „Str. 114, WYM.PŁA.17, - kontrola rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat Prosimy o sprecyzowanie na czym miałaby polegać
kontrola rozliczenia składników na listach płacowych ?”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy
przedwdrożeniowej”
Pytanie dodatkowe: Ponownie prosimy o udzielenie informacji, o których mowa w pytaniu. Informacje te są niezbędne do oceny możliwości zastosowania rozwiązania posiadanego
przez Wykonawcę do realizacji niniejszego projektu. Zwracamy również uwagę, że w kwestii tak istotnej, jak listy płacowe, w interesie Zamawiającego jest zdefiniowanie
szczegółowych wymagań związanych z funkcjonalnością obsługi tych list na etapie OPZ, a nie dopiero po zawarciu umowy z Wykonawcą. Opcjonalnie prosimy o usunięcie
wymagania.

Wykonawca musi zaproponować i przeprowadzić testy
wydajnościowe i bezpieczeństwa, które mają na celu
określenie wydajności systemu przy zakładanym
obciążeniu produkcyjnym oraz obciążenia systemu
przez dłuższy czas. Realizacja testów obejmie
wykonanie zaproponowanego i odpowiedniego rodzaju
testu wydajnościowego i bezpieczeństwa. Wykonawca
ma zaproponować i uzasadnić liczbę cykli wykonywania
testu i iteracji. Testy wydajnościowe muszą polegać na
weryfikacji wydajności systemu po stronie serwera/ów
aplikacji i/lub bazy danych, jak i na badaniu czasu
reakcji samego interfejsu graficznego/webowego
użytkownika w czasie obciążenia systemu

Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
informuje równocześnie iż określenie równoważności do
wymagania jest opis wymagania

Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
informuje równocześnie iż określenie równoważności do
wymagania jest opis wymagania

Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź

Pytanie
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79. Znak pozycji: „Pytanie 394”
Pytanie : „Str. 114, WYM.PŁA.18, System umożliwia symulację wypłaty wynagrodzenia na podstawie wprowadzonych parametrów dotyczących sposobu pobierania wynagrodzenia
z umowy. Każda z symulacji obejmuje grupę umów, dla których jest ona wykonywana. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy
przedwdrożeniowej”

Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie
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80. Znak pozycji: „Pytanie 395”
Pytanie : „Str. 114, WYM.PŁA.19, - możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis
procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy
przedwdrożeniowej”

Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź,
informuję że wersją akceptowalną będzie min.
Możliwość wykazów 2 formatów z 4 przedstawionych

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie
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81. Znak pozycji: „Pytanie 396”
Pytanie : Str. 114, WYM.PŁA.20, „- możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu
wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy
przedwdrożeniowej”

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie
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82. Znak pozycji: „Pytanie 397”
Pytanie : Str. 114, WYM.PŁA.25, „- możliwość wypłaty pożyczki na liście płac”. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy
przedwdrożeniowej”

Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie
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83. Znak pozycji: „Pytanie 398”
Pytanie : WYM.PŁA.26 , „- bilans kasy”. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy
przedwdrożeniowej”

Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź

Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Pytanie
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84. Znak pozycji: „Pytanie 399”
Pytanie : Str. 114, WYM.PŁA.26, „- raport o stanie zadłużenia i spłaty.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego
producenta oprogramowania.
Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy
przedwdrożeniowej”
Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
W przedstawionej poniżej tabeli znajdują się pytania, dla których Zamawiający udzielił odpowiedzi: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego
rozwiązania równoważnego do wymagania.” Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymagania, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. niespełniające danego wymagania lub
realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co
jest obowiązkiem Zamawiającego.
Zgodnie z Art. 99 ustawy Pzp:
„(…)
5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”.
6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź

(…)”
Prosimy zatem o określenie w każdym opisanym niżej przypadku, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym każdym wymaganiem, by było uznane przez
Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagań z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
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Str. 73, WYM.REJ.006, „System musi umożliwiać określanie (…) - procentowej zajętości danej usługi w ramach danego slotu” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono
jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania, nie stanowiąc przy tym żadnej rzeczywistej wartości dla użytkownika systemu.
Str. 73, WYM.REJ.007, „System musi umożliwiać określanie (…) - procentowej zajętości danej usługi w ramach danego slotu” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono
jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania, nie stanowiąc przy tym żadnej rzeczywistej wartości dla użytkownika systemu.
Str. 76, WYM.REJ.28, „System musi umożliwiać wyszukiwanie wolnych terminów (…)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Określona szczegółowo w wymaganiu lista funkcjonalności
planowania wraz dokładnym opisem ich działania wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Str. 76, WYM.REJ.029, „System musi sprawdzać, czy pacjent ma zaplanowany termin na tę samą usługę, na którą dokonywana jest rezerwacja.” Prosimy o usunięcie wymagania. Pacjent jak
najbardziej może mieć wiele rezerwacji terminów na tę samą usługę – np. na wizyty w ramach cyklu zabiegów rehabilitacyjnych.

Str. 78, WYM.REJ.047, „Przy rejestracji pacjenta system informuje (ostrzega) użytkownika, że wraz ze skierowaniem wprowadzono dodatkowe informacje i wyświetla je.” Prosimy o usunięcie
wymagania z treści OPZ. Wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 79, WYM.GAB.013, „System musi umożliwić odfiltrowanie listy pacjentów tylko do takich co posiadają alergię/uczulenie” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono
jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 79/80, WYM.GAB.014, „System powinien umożliwić wyszukiwanie na listach pacjentów (RCH, Stacja dializ, Zakażenia, Gabinet, Rejestracja, Pracownia) pacjentów z groźnym wirusem lub
bakterią: (…)” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 81, WYM.GAB.034, „System musi umożliwiać automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu (…)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.

Str. 82, WYM.GAB.038, „Kopiowanie recept (…)” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż zawiera szczegółowy opis wskazujący jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania

Str. 88, WYM.REH.043, „(…) - możliwości ustalenia "nieodpowiadających" godzin realizacji (dla określonych dni tygodnia z możliwością powielenia ustawień na kolejne tygodnie)” Jakie jest
uzasadnienie jednoczesnego zaznaczania godzin preferowanych ("odpowiadających") i "nieodpowiadających" ? Godziny, które nie są zaznaczone jako preferowane, z założenia są
"nieodpowiadające". Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 94, WYM.NFZ.023, „System umożliwia wprowadzenie dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych świadczeń poprzez funkcjonalność autoryzacji świadczeń przez osobę uprawnioną.”
Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 95, WYM.NFZ.026, „System musi umożliwiać automatyczną sprawozdawczość (eksport i import danych) do systemu NFZ z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail). W zakresie eksportu
danych do NFZ, wymaganie dotyczy także komunikatów FAKT i RACH.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania.
Str. 95 WYM.NFZ.029, „System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej godzinie, co określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin.” Prosimy o usunięcie
wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 95, WYM.NFZ.031, „System musi umożliwiać weryfikację poprawności i kompletności danych w sposób zautomatyzowany, zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem (np. w godzinach
nocnych).” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 95, WYM.NFZ.032, „System umożliwia weryfikację ciągłości kategorii procedur ICD9 zaewidencjonowanych na Izbie Przyjęć lub SOR.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż
wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 95, WYM.NFZ.035, „System umożliwia wyszukiwanie po numerach w księgach.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania.
Str. 95, WYM.NFZ.036, „System umożliwia wyszukiwanie zestawów bez zaewidencjonowanych procedur ICD9.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.
Str. 95, WYM.NFZ.037, „System umożliwia wyszukiwanie zestawów po numerze paczki, w której wyeksportowano dane do NFZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono
jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 95, WYM.NFZ.038, „System umożliwia wyszukiwanie po instytucji kierującej.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta
oprogramowania.
Str. 95, WYM.NFZ.046, „System umożliwia wyszukiwanie zestawów świadczeń z JGP wyznaczoną w zadanej wersji.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie
na określonego producenta oprogramowania.
Str. 95, WYM.NFZ.047, „System umożliwia wyszukiwanie zestawów świadczeń ratujących życie i zdrowie.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.

Zamawiający usuwa wymaganie
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W rozumieniu równoważności Zamawiający oczekuje
aby system dostarczony przez Wykonawcę w trakcie
rejestracji informował użytkownika o istniejących już
rejestracjach na tę samą usługę dla pacjenta dla
którego jest wykonywana rejestracja
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Pytanie 266

Str. 95, WYM.NFZ.048, „System umożliwia wyszukiwanie zestawów świadczeń zrealizowanych dla wybranych uprawnień pacjenta.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono
jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 267

Str. 96, WYM.NFZ.057, „System umożliwia przegląd szablonów rachunków wygenerowanych i przekazanych przez płatnika.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono
jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.

Zamawiający usuwa wymaganie
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Str. 96, WYM.NFZ.061, „System wskazuje w Zestawieniu kategorii procedur ICD9 kategorię pacjenta, do której pacjent został przypisany na podstawie przekodowanych świadczeń.” Prosimy o
usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 97, WYM.NFZ.077, „System musi umożliwiać przegląd wizyt i hospitalizacji pacjentów objętych programem leczenia lub opieką koordynowaną.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ,
gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 97, WYM.NFZ.080, „System musi umożliwić zbiorcze usuwanie pozycji rozliczeniowych na liście rozliczeń dotyczącej danego zestawu świadczeń.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ,
gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 98, WYM.NFZ.084, „Dla świadczeń oznaczonych kodem CBE (Centralna baza Endoprotezoplastyk) system powinien wymagać rejestracji właściwego dokumentu.” Prosimy o usunięcie
wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 98, WYM.NFZ.086, „System musi umożliwiać określenie domyślnego rodzaju faktury eksportowanej do systemu Finansowo-Księgowego.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż
wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 98, WYM.NFZ.094, „System umożliwia ręczne wyznaczanie JGP dla hospitalizacji z pominięciem grupera lokalnego i grupera NFZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje
ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 98, WYM.NFZ.100, „System umożliwia wskazanie możliwości uzyskania JGP o większej taryfie w przypadku zmiany kombinacji rozpoznań wypisowych.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści
OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 98, WYM.NFZ.101, „System umożliwia porównania wersji grupera. Wynik porównania powinien być możliwy do zapisu w formacie XLS.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż
wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 100, WYM.NFZ.127, „System umożliwia wskazanie tych definicji harmonogramów przyjęć, które po wczytaniu aneksu do umowy posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ
wraz z możliwością aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów w umowie z NFZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.
Str. 110, WYM.KAD.12, „- informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie, - informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia
wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.
Str. 110, WYM.KAD.16, „- przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych
wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje
jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 111, WYM.KAD.21, „Możliwość zdefiniowania dla umów pracowników innych niż ogólnie obowiązujących regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego.” Prosimy o usunięcie
wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 111, WYM.KAD.27, „- możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego
producenta oprogramowania.
Str. 111, WYM.KAD.27, „- możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office." Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje
jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 111, WYM.KAD.28, „- możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.
Str. 111, WYM.KAD.32, „- automatyczną synchronizację kartotek pracowników (nazwisko, imiona, nr kartoteki, rachunek bankowy, adres)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis
procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 111, WYM.KAD.32, „- integrację umowy pracownika z kontrahentem (umowy cywilnoprawne), - integrację słownika OPK (MPK) z księgami pomocniczymi systemów ERP.” Prosimy o usunięcie
wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 112, WYM.PŁA.5, „- możliwość określenia stałych składników wypłat dla każdego stosunku pracy pracownika z możliwością określenia składników wypłat dla każdego miejsca pracy” Prosimy o
usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 112, WYM.PŁA.5, „- możliwość wprowadzania korekt wypłat wynagrodzenia za dyżury i nadgodziny” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na
określonego producenta oprogramowania.
Str. 113, WYM.PŁA.10, „System umożliwia przygotowanie i gromadzenie informacji o świadczeniach socjalnych jakie mają zostać wypłacone pracownikom (określenie kwoty, terminu wypłaty).”
Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 113, WYM.PŁA.13, „Możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca poprzedniego.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje
jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.
Str. 113, WYM.PŁA.14, „- możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wyliczeń dokonanych automatycznie, - potwierdzenie poprawności dokonanych wyliczeń – zatwierdzenie listy płac.” Jeżeli
Zamawiający dokona ręcznej korekty wyliczeń dokonanych automatycznie, to jaki sens ma kontrola poprawności dokonywanych wyliczeń ? Jeżeli program miałby potwierdzić poprawność wyliczeń
to w jaki sposób ?
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Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, kod wymagania WYM.IWE.002, pkt. 3.3.1 Opis systemów Zamawiającego
WYM.IWE.002 Wykonawca zapewni integrację z systemem LIS użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie automatycznej wymiany zleceń badań do systemu LIS oraz odbioru wyników i
zamieszczenia go w danych medycznych systemu HIS
Zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3.3.1 Opis systemów Zamawiającego - Zmawiający korzysta z zewnętrznego systemu LIS, niezintegrowanego, nie na terenie szpitala 1) Prosimy o podanie z
jakim zewnętrznym Laboratorium wymagana jest integracja. Czy integracja ma być wykonana w standardzie HL7 v. 2.3 czy PIKHL7CDA?
2) Jaki jest zakres realizowanych badań laboratoryjnych – (analityka, mikrobiologia, chemia kliniczna, patomorfologia, inne)?

Pytanie
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Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje: 1. POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "PODIMED" SP. Z O.O. w Szczecinku: 1) integracja w zależności od Systemu
klienta - w obu konfiguracjach.
Program laboratoryjny - MARCEL
2) analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną
2."SZPITALE POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ (LABORATORIUM) w Drawsku Pomorskim
1)
Integracja z systemem Marcel zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania.
2)
analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną
Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.
W związku z informacją, jaką Wykonawca uzyskał od firmy Marcel, tj. że „w laboratorium PODIMED w Szczecinku uruchomiona została jedynie jedna z funkcji naszego (tzn. Marcel) systemu tj.
Magazyn. Przy tej opcji nie ma możliwości uruchomienia wymiany zleceń hl7 oraz hl7 CDA.”, i tym samym brakiem możliwości wykonania integracji pomiędzy dostarczanym systemem HIS a
systemem laboratoryjnym firmy Marcel w ramach jednostki POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "PODIMED" SP. Z O.O. w Szczecinku, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od
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W przypadku braku możliwości wykonania integracji
pomiędzy dostarczanym systemem HIS a systemem
laboratoryjnym firmy Marcel w ramach jednostki
POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
"PODIMED" SP. Z O.O. w Szczecinku
Zamawiający odstąpi od wymogu integracji w
powyższym zakresie.

