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Pytania Wykonawców które zostały zadane w postępowaniu i odpowiedzi Zamawiającego 
udzielone w dniu 26.06.2020 r. (numeracja wszystkich pytań i odpowiedzi jest narastająca  
w celu lepszej identyfikacji): 

 

3. Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 4 Ustawy o KSC Audytor jest obowiązany do zachowania 
w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z przeprowadzanym audytem,  
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 
chronionych. W jaki sposób wykonawca ma zapewnić poufność działań audytowych ? Czy 
wymagacie Państwo np. Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego wydanego przez 
ABW czy też może audyt może wykonać każdy wykonawca? 
Odpowiedź: 
Z wykonaniem niniejszej umowy nie wiąże się dostęp do informacji niejawnych 
oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, dlatego wystarczającym jest spełnienie 
przez Wykonawców warunków postawionych przez Zamawiającego w zaproszeniu do 
złożenia oferty. 

  

4. Proszę o informację w ilu obiektach mieści się szpital i jakie są adresy tych obiektów oraz 
funkcje związane z realizacją usługi kluczowej 
Odpowiedź:  
Obiekt szpitala mieści się w jednej lokalizacji we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila 
Fieldorfa nr 2. Obiekt składa się z budynku głównego oraz budynku technicznego. W tej 
lokalizacji realizuje się wszystkie usługi kluczowe. 
 

5. Proszę o wymienienie systemów informatycznych wspierających usługę kluczową. 
Przykładowe systemy to KOLCE, eWUŚ, eMEDICA. Są one powiązane z decyzją. 
Odpowiedź: 
Decyzja jaką otrzymał szpital w sposób ogólny odnosi się do udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz obrotu i dystrybucji lekami. Systemy wspierające te dwie usługi kluczowe 
to HIS (Asseco amms), RIS, PACS (Pixel AlleRad). Systemy te działają w oparciu  
o środowisko informatyczne wymienione w załączniku nr 3 do Umowy. 
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