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Obszar SWZ  Nazwa modułu  Numer  Treść wymagania  pytanie do zadania  Odpowiedź Zamawiającego 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.4.1  
Wymagania w  
zakresie 

bezpieczeństwa  

WP.BEZ.001  System musi spełniać wymogi 

bezpieczeństwa w zakresie 

dostępu użytkowników do 

zasobów Systemu poprzez 

zapewnienie bezpiecznego 

kanału dostępu i zastosowanie 

mechanizmów uwierzytelniania i 

autentykacji użytkownika.  

Prosimy Zamawiajacego o 
potwierdzenie, że w ramach tego 
wymagania wystarczającym 
będzie, jeżeli użytkownicy będą 
logowali się za pomocą połączenia  
VPN zgodnie z wymaganiem 

WP.BEZ.006, aby uzyskać 

szyfrowany kanał komunikacji.  

Zamawiający wyjaśnia, że 
określenie "bezpiecznego kanału 
dostępu" oznacza dostęp do 
systemu i przekazywanie danych 
uwierzytelniających użytkowników 
w sposób zaszyfrowany. Intencją 
Zamawiającego nie było 
wprowadzanie dodatkowych 
mechanizmów i protokołów 
szyfrujących do podłączenia 
użytkowników do Systemu. Zapis 
zostanie więc spełniony jeśli 
dostęp do systemu będzie 
realizowany w przeglądarce 
połączeniem protokołem https z 
certyfikatem SSL co zostało 
wskazane w wymogu WP.BEZ.006. 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.4.1  
Wymagania w  
zakresie 

bezpieczeństwa  

WP.BEZ.005  Komunikacja z systemami 

zewnętrznymi musi być 

szyfrowana.  

Prosimy Zamawiajacego o 
potwierdzenie, że w ramach tego 
wymagania wystarczającym 
będzie, jeżeli użytkownicy będą 
logowali się za pomocą połączenia  
VPN zgodnie z wymaganiem 

WP.BEZ.006, aby uzyskać 

szyfrowany kanał komunikacji.  

Zamawiający nie wskazuje 
konkretnego rozwiązanie dla 
podłączeń z systemami 
zewnętrznymi gdyż nie jest w 
stanie określić zamkniętego i 
jedynego katalogu takich 
rozwiązań. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.4.1  
Wymagania w 

zakresie 

bezpieczeństwa  

WP.BEZ.008  Komunikacja użytkownika z 

Systemem musi odbywać się za 

pomocą bezpiecznego połączenia 

szyfrowanego SSL   

Prosimy Zamawiajacego o 
potwierdzenie, że w ramach tego 
wymagania wystarczającym 
będzie, jeżeli użytkownicy będą 
logowali się za pomocą połączenia  
VPN zgodnie z wymaganiem 

WP.BEZ.006, aby uzyskać 

szyfrowany kanał komunikacji.  

Zamawiający wyjaśnia, że 
określenie "bezpiecznego kanału 
dostępu" oznacza dostęp do 
systemu i przekazywanie danych 
uwierzytelniających użytkowników 
w sposób zaszyfrowany. Intencją 
Zamawiającego nie było 
wprowadzanie dodatkowych 
mechanizmów i protokołów 
szyfrujących do podłączenia 
użytkowników do Systemu. Zapis 
zostanie więc spełniony jeśli 
dostęp do systemu będzie 
realizowany w przeglądarce 
połączeniem protokołem https z 
certyfikatem SSL co zostało 
wskazane w wymogu WP.BEZ.006. 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.4.1  
Wymagania w 

zakresie 

bezpieczeństwa  

WP.BEZ.012  System musi czasowo blokować 

konto (z możliwością ręcznego 

odblokowania przez 

uprawnionego administratora) 

przy wielokrotnej próbie 

zalogowania niewłaściwym 

hasłem – ilość prób musi być 

możliwa do ustalania przez 

administratora.  

Czy Zamawiajacy zaakceptuje 

alternatywne rozwiązanie 

polegające na wykorzystaniu 

funkcjonalności blokowania konta 

na etapie logowania do systemu 

operacyjnego?  

Zgodnie z SWZ 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.4.1  
Wymagania w  
zakresie 

bezpieczeństwa  

WP.BEZ.013  System musi rejestrować udane i 
nieudane próby logowania do 
systemu (obejmując między 
innymi adres IP komputera, z 
którego dokonywano logowania  
–wykaz dostępny dla 

administratora).  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że uzna wymaganie 

za spełnione, jeżeli w systemie 

będzie istniało alternatywne 

rozwiązanie w którym zamiast 

adresu IP logowana będzie nazwa 

stacji roboczej.    

Zgodnie z SWZ 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.4.1  
Wymagania w  
zakresie 

bezpieczeństwa  

WP.BEZ.020  Serwery systemu muszą 

podlegać ochronie przed 

nieuprawnionym dostępem do 

danych na poziomie uprawnień 

systemu operacyjnego.  

Czy Zamawiający ma na myśli 

logowanie się użytkownika do 

systemu wymagające podania 

loginu i hasła?  

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o 

uprawnienia do samego logowania 

do systemu jak i weryfikacji 

uprawnień  do danych. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.4.1  
Wymagania w  
zakresie 

bezpieczeństwa  

WP.BEZ.024  W przypadku każdej (zarówno 
udanej, jak i nieudanej) próby 
uwierzytelnienia i wylogowania z 
Systemu, musi rejestrować 
następujące informacje: czas 
wykonania próby 
uwierzytelnienia, wprowadzony 
identyfikator użytkownika, adres  
IP komputera, z którego 
wykonano próbę  
uwierzytelniania, rezultat 

procedury uwierzytelniania oraz 

autoryzacji (przyznanie lub 

odmowa dostępu z informacją o 

przyczynie odrzucenia. System 

musi umożliwić retencję logów w 

zależności od czasu oraz w 

zależności od wielkości pliku 

logów oraz dostęp do logów 

historycznych.   

Prosimy Zamawiającego usunięcie 
sformułowania "System musi 
umożliwić retencję logów w 
zależności od czasu oraz w 
zależności od wielkości pliku 
logów" i zmianę treści wymagania 
na następującą:  
"W przypadku każdej (zarówno 
udanej, jak i nieudanej) próby 
uwierzytelnienia i wylogowania z 
Systemu, musi rejestrować 
następujące informacje: czas 
wykonania próby 
uwierzytelnienia, wprowadzony 
identyfikator użytkownika, adres 
IP komputera, z którego 
wykonano próbę uwierzytelniania, 
rezultat procedury 
uwierzytelniania oraz autoryzacji 
(przyznanie lub odmowa dostępu z 
informacją o  
przyczynie odrzucenia."  
  
W przeciwnym wypadku prosimy 

o doprecyzowanie sformułowania 

"System musi umożliwić retencję 

logów w zależności od czasu oraz 

w zależności od wielkości pliku 

logów".  

Brak zgody na zmianę. 
Zamawiający wyjaśnia, że system 
musi umożliwiać określenie czasu 
przechowywania logów (np. w 
dniach) oraz określać maksymalny 
rozmiar plików logów. Zapis ten 
ma na celu uchronienie systemu 
przed zapełnieniem dysku/partycji 
przez logi. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.4.3  
Wymagania w  
zakresie 

wydajności  

WP.WYD.007  W przypadku czynności 

mogących trwać dłużej niż 3 

sekund wymagane jest 

pojawienie się wskaźnika 

postępu realizacji dla czynności.  

Ze względu na możliwość 
niejednoznacznej interpretacji 
wymagania prosimy  
Zamawiającego o potwierdzenie, 
że w ramach wymagania 
zaakceptuje alternatywne 
rozwiązanie prezentujące 
użytkownikowi w czytelny sposób 
informację o stanie realizacji 
czynności w funkcjonalnościach 
systemu, gdzie taka prezentacja 
ma uzasadnione zastosowanie np.  
import słownika procedur do 
systemu HIS, weryfikacja 
świadczeń w ramach rozliczeń 
NFZ,  
naliczanie amortyzacji lub 

rozliczanie kosztów.   

Zamawiający zaakceptuje 
alternatywne rozwiązanie 
prezentujące użytkownikowi w 
czytelny sposób informację o 
stanie realizacji czynności w 
funkcjonalnościach systemu. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3 Integracja 

z Platformą 

eUsług  

   Wykonawca zamówienia będzie 
zobowiązany na etapie realizacji 
projektu do aktywnej współpracy 
z Zamawiającym oraz  
Wykonawcą Platformy e-usług w 

procesie ustalanie standardów i 

formatów wymiany poprzez 

wskazanie osoby/osób 

posiadających niezbędną wiedze 

w zakresie struktury danych w 

systemach dziedzinowych oraz w 

zakresie wymiany danych za 

pomocą otwartych standardów 

wymiany danych z 

wykorzystaniem WSDL i REST 

API. Wskazane osoby będą 

uczestniczyć w spotkaniach 

projektowych mających na celu 

wypracowanie tych standardów. 

Zakłada się, że w etapie I analizy 

przedwdrożeniowej 

zaangażowanie tych osób w 

spotkania projektowe w tym 

obszarze nie powinno 

przekroczyć wymiaru 8 godzin 

tygodniowo. W Etapie III zakłada 

się zaangażowanie na poziomie 2 

godz. tygodniowo.  

W ramach wymagania Wykonawca 
projektu będzie zobowiązany na 
etapie I analizy 
przedwdrożeniowej do aktywnej 
współpracy, w procesie ustalania 
standardów i formatów wymiany, 
w wymiarze nieprzekraczającym 8 
godzin tygodniowo. Prosimy  
Zamawiającego o potwierdzenie, 

że wymiar 8 godzin tygodniowo 

stanowi sumaryczne zobowiązanie 

wskazanych pracowników 

Wykonawcy, a nie oznacza 

zaangażowania po 8 godzin 

tygodniowo w kontekście każdej 

eusługi.  

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o 
cały czas trwania etapów I i III, a 
nie o wartości sumaryczne. 
Zamawiający wymaga 
zaangażowania w wymiarach 
maksymalnych: 
- Etap I - do 8h tygodniowo, 
- Etap III - do 2h tygodniowo. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3 Integracja 

z Platformą 

eUsług  

   Wykonawca zamówienia będzie 
zobowiązany na etapie realizacji 
projektu do aktywnej współpracy 
z Zamawiającym oraz  
Wykonawcą Platformy e-usług w 

procesie ustalanie standardów i 

formatów wymiany poprzez 

wskazanie osoby/osób 

posiadających niezbędną wiedze 

w zakresie struktury danych w 

systemach dziedzinowych oraz w 

zakresie wymiany danych za 

pomocą otwartych standardów 

wymiany danych z 

wykorzystaniem WSDL i REST 

API. Wskazane osoby będą 

uczestniczyć w spotkaniach 

projektowych mających na celu 

wypracowanie tych standardów. 

Zakłada się, że w etapie I analizy 

przedwdrożeniowej 

zaangażowanie tych osób w 

spotkania projektowe w tym 

obszarze nie powinno 

przekroczyć wymiaru 8 godzin 

tygodniowo. W Etapie III zakłada 

się zaangażowanie na poziomie 2 

godz. tygodniowo.  

W ramach wymagania Wykonawca  
projektu będzie zobowiązany na 
etapie III analizy  
przedwdrożeniowej do aktywnej 

współpracy, w procesie ustalania 

standardów i formatów wymiany, 

w wymiarze nieprzekraczającym 2 

godzin tygodniowo. Prosimy 

Zamawiającego o potwierdzenie, 

że wymiar 2 godzin tygodniowo 

stanowi sumaryczne zobowiązanie 

wskazanych pracowników 

Wykonawcy, a nie oznacza 

zaangażowania po 2 godziny 

tygodniowo w kontekście każdej 

eusługi.  

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o 

cały czas trwania etapów I i III, a nie 

o wartości sumaryczne. 

Zamawiający wymaga 

zaangażowania w wymiarach 

maksymalnych: 

- Etap I - do 8h tygodniowo, 

- Etap III - do 2h tygodniowo. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.1  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-EDM  

2 Procesy w 
obszarze 
podmiotu  
leczniczego - 
Zarządzanie 
EDM w  
repozytorium   

Repozytorium dokumentów 

weryfikuje dokument pod kątem 

zgodności typu dokumentu z 

wymaganiami co do struktury i 

zawartości, weryfikuje podpis 

dokumentu oraz zgodność 

metadanych z zawartością 

dokumentu. W przypadku 

stwierdzonych braku wysyła 

odmowę rejestracji z podaniem 

przyczyny.  

W wymaganiu występuje 

niezrozumiałe sformułowanie: "W 

przypadku stwierdzonych braku 

wysyła odmowę rejestracji z 

podaniem przyczyny" - prosimy 

Zamawiającego o potwierdzenie, 

że chodzi o brak podpisu i brak 

zgodności wynikający z weryfikacji 

dokumentu z wykorzystaniem 

schematronów udostępnianych 

przez CeZ.  

Zamawiający potwierdza 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.1  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-EDM  

WYM.EDM.001  System HIS musi obsługiwać 

procesy biznesowe wskazane w 

rozdziale 3.5. Procesy musza być 

realizowane zgodnie z 

dokumentacją integracyjną 

Systemu P1 w zakresie wymiany 

EDM z tym systemem wg stanu 

na dzień odbioru systemów.   

W udostępnionej przez 
Zamawiającego dokumentacji 
rozdział "3.5." dotyczy systemów 
źródłowych. Prosimy o  
potwierdzenie, że Zamawiający ma  
na myśli rozdział "3.5.3.3.1 

Wymagania integracyjne 

w zakresie e-EDM".  

Zamawiający potwierdza 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.1  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-EDM  

WYM.EDM.018  System HIS musi umożliwiać 

przekazywanie wyników badań 

obrazowych w formacie DICOM.  

Jak Zamawiający rozumie 
przekazywanie wyników badań 
obrazowych w formacie DICOM? 
Czy chodzi o przekazywanie do 
usługi e-EDM indeksów tz. 
Manifestów (wskazujących jakie 
wyniki badań diagnostycznych w 
formacie DI-COM są udostępniane  
przez podmiot). Jeśli tak, 
zwracamy uwagę, że aktualnie 
dokumentacja integracyjna nie 
zawiera kompletnych informacji 
wystarczających do obsługi 
wymiany danych obrazowych (w 
szczególności konieczne jest 
jednoznaczne ustalenie formatu 
obiektu DICOM typu manifest oraz 
opis modelu udostępniania przy 
użyciu operacji RAD-69/WADO). 
Czy w związku z tym należy 
przyjąć,  
że Zamawiający wymagał 

wprowadzenia obsługi takiego 

procesu po pojawieniu się 

odpowiedniej dokumentacji?  

Zgodnie z SWZ. Zamawiający 
wskazuje, że dla badań 
obrazowych musi być przekazany 
taki zakres danych, aby był 
możliwy do odczytu w innym 
systemie obsługującym format 
DICOM dla badań obrazowych. 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.1  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-EDM  

WYM.EDM.026  System HIS umożliwia 

prezentację listy dokumentów 

medycznych pacjenta 

reprezentowanych w innych 

rejestrach dokumentów 

obsługujących wymianę 

międzydomenową w oparciu o 

profil IHE XCA.  

Czy Zamawiający przewiduje na 

etapie wdrożenia integrację z 

domenami innymi niż P1 i 

regionalna?  

Zamawiający nie przewiduje innej 

wymiany niż z domeną P1 oraz 

regionalną. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania 

ogólne dla 

systemu HIS i 

administracji 

systemem HIS  

WYM.ADM.003  System pracuje w środowisku 
graficznym MS Windows na 
stanowiskach użytkowników 
(preferowane środowisko MS  
Windows 7/8/10/11)  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że w placówce 

znajdują się stacje robocze 

działające w oparciu o system 

Windows 11. W przeciwnym 

wypadku prosimy o usunięcie 

wymagania.  

Zamawiający posiada komputery z 

możliwości dokonania aktualizacji 

do 11 wersji MS Windows. 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania 

ogólne dla 

systemu HIS i 

administracji 

systemem HIS  

WYM.ADM.012  Interfejs użytkownika jest 
dostępny z poziomu przeglądarki 
internetowej. Na dzień złożenia 
musi być dostęp do aplikacji 
przez WWW zgodnej ze 
standardem WCAG 2.1, 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. W momencie odbioru 
końcowego Systemu 
Oprogramowania nie może 
wymagać do poprawnego  
działania instalacji wtyczek do  

Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że zgodnie z 
intencją "Ustawy o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych z dnia 4 kwietnia 
2019" oczekuje spełnienia 
wymagań regulujących zasady 
konstruowania domen publicznych 
Web Content Accessibility  
Guidelines (WCAG 2.1,) w zakresie 

adekwatnej części SSI tj. w 

elementach udostępnianych na 

ogólnodostępnych publicznych 

stronach internetowych podmiotu 

leczniczego.   

Dokonano zmiany w zakresie 
wymagania. WYM.ADM.012 
otrzymuje brzmienie: 
„Interfejs użytkownika jest 
dostępny z poziomu przeglądarki 
internetowej. W momencie 
odbioru końcowego Systemu 
Oprogramowania nie może 
wymagać do poprawnego  
działania instalacji wtyczek do 
przeglądarki w szczególności 
technologii Flash.” 

 

   przeglądarki w szczególności 

technologii Flash.  
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania 
ogólne dla 
systemu HIS i  
administracji 

systemem HIS  

WYM.ADM.013  System musi umożliwić pracę co 

najmniej z poziomu przeglądarek 

Mozilla Firefox, Google Chrome 

w wersjach, które zgodnie z 

rankingiem 

http://ranking.gemius.com/pl/ra 

nking/browsers/ posiadają 

minimum 3% udziału w rynku.  

1) Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że wymaganie 
dotyczy przeglądarek Firefox w 
wersji 98.x oraz Chrome w 
wersjach 99.x oraz 98.x, gdyż 
zgodnie z rankingiem 
http://ranking.gemius.com/pl/rank 
ing/browsers/ wyłącznie te wersje 
przeglądarek posiadają minimum 
3% udziału w rynku przeglądarek 
desktopowych w dniu 
opublikowania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia.  
  
2) Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że wymaganie dot. 

wyłącznie przeglądarek w wersji 

desktopowej (nie mobilnej).  

Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie 
jest w stanie określić dokładnych 
wersji konkretnych przeglądarek 
ze względu na ich częste 
aktualizacje oraz Zamawiający 
wyjaśnia, że wymóg określa 
przeglądarki instalowane na 
komputery zgodnie z wymogiem 
WYM.ADM.003 



dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy  

z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”. 

II część odpowiedzi -24.05.2022r.  
 

 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania 

ogólne dla 

systemu HIS i 

administracji 

systemem HIS  

WYM.ADM.100  System umożliwia definiowanie 

dla każdego pacjenta 

preferowanego kanału 

komunikacji (sms, e-mail). 

Zamawiający nie wymaga 

dostarczenia bramki SMS.  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że wymaganie 

dotyczy wyłącznie możliwości 

rejestracji preferowanego kanału 

komunikacji z pacjentem. Tym 

samym wymaganie nie dotyczy 

możliwości wysyłania wiadomości 

SMS do pacjentów.  

Zamawiający wyjaśnia, że w 

systemie ma być odnotowany 

preferowany kanał komunikacji, a 

nie realizowana sama 

komunikacja. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 

modułu Gabinet 

(Przychodnia)  

WYM.GAB.037  System powinien wspierać 
wystawianie recept, co 
najmniej w zakresie:  
- możliwości wybrania 
leków ze słownika leków,  
- możliwości 
sprawdzenia interakcji 
poszczególnych leków oraz 
podpowiadanie stopnia 
refundacji na podstawie 
weryfikacji z eWUŚ, - 
możliwości wyszukania w 
słowniku BLOZ tańszych 
odpowiedników leku 
dotychczas przyjmowanego 
przez pacjenta, - możliwości 
określenia płatnika na wydruku 
czystej recepty, - możliwości 
wydruku recepty (z 
rozmieszczaniem i nadrukiem 
na formularzach recept), - 
możliwości automatycznego 
generowania wydruku 
informacyjnego recepty 
elektronicznej,  
- możliwości wysyłania 
do pacjenta kodu 
dostępowego do e-recepty za 
pomocą wiadomości  
SMS,  
- na wydruku leki 
powinny być prezentowane w 
kolejności zgodnej z 
kolejnością  

W związku z wycofaniem pola 

"Płatnik" z wzoru recepty w 

zmienionym rozporządzeniu 

prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że 

wystarczającym będzie wydruk 

czystej recepty zgodnie z 

wzorem zawartym w aktualnym 

rozporządzeniu  

 Zgodnie z SWZ z wyłączeniem 

elementu określającego 

płatnika, wycofanego ze wzoru 

recepty określonego w 

aktualnym rozporządzeniu. 
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wpisywania,  
- system powinien 
podpowiadać dane osoby 
zalogowanej jako 
wystawiającego receptę, o ile 
osoba ta jest lekarzem. Jeśli 
zalogowany użytkownik nie 
jest lekarzem, system powinien 
podpowiadać lekarza 
realizującego wizytę, - 
podpowiadanie ilości i 
jednostki, w jakich powinien 
zostać wydany lek,  
- na recepcie na leki 
narkotyczne system powinien 
podpowiadać ilość substancji 
narkotycznej,  
- grupowe dodawanie 

leków na  
receptę,  
- kopiowanie recept z 

poprzednich wizyt z 

weryfikacją poziomu refundacji 

wg aktualnych danych ze 

słownika BAZYL lub słownika 

BLOZ lub słownika leków 

własnych.  
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 

modułu Gabinet 

(Przychodnia)  

WYM.GAB.038  Kopiowanie recept musi 
umożliwiać wybór recepty do 
skopiowania spośród:  
- recept z poprzedniego 
pobytu w tym gabinecie,  
- recept z wizyty takiej 
jak aktualna (ta sama usługa), 
niezależnie od gabinetu w 
jakim się odbywała,  
- z innych pobytów w 
tej samej jednostce,  
- leków przepisanych na 
wcześniej wystawionych 
receptach,  
- możliwości pomijania 
leków oznaczonych jako 
„wycofane”, - możliwości 
wydruku recept  
tylko z puli lekarza 
zalogowanego,  
- ponowny wydruk 
recepty już wydrukowanej 
powinien spowodować 
utworzenie kopii recepty, 
dotyczy to również recept 
drukowanych w trybie nadruku 
na gotowych drukach, - 
oznaczenie wydrukowanej 
recepty jako anulowanej, - 
system kontroluje 
przekroczenie minimalnej puli 
recept uwzględniając typ 
recepty  
RP/RPW,  

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ 
ws. recept z dnia 17 czerwca 
2021r wprowadzono nowy 
zakres dla recept na leki 
posiadające kategorię 
dostępności "Rp" zawierające 
środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, o 
których mowa w ustawie o 
przeciwdziałaniu narkomanii, 
nie podlegające refundacji. Z 
tego powodu prosimy 
Zamawiającego o modyfikacją 
podpunktu  
"- system kontroluje 
przekroczenie minimalnej puli 
recept uwzględniając typ 
recepty  
Rp/Rpw"  
  
na następującą:  
"- system kontroluje 
przekroczenie minimalnej puli 
recept uwzględniając typ 
recepty Rp/Rpw/Rp zawierające 
środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, o 
których mowa w  
ustawie o przeciwdziałaniu 

narkomanii, nie podlegające 

refundacji."  

Zamawiający modyfikuje 
wymaganie zgodnie z sugestią. 
Podpunkt 
"- system kontroluje 
przekroczenie minimalnej puli 
recept uwzględniając typ 
recepty Rp/Rpw" 
 
otrzymuje nowe brzmienie: 
"- system kontroluje 
przekroczenie minimalnej puli 
recept uwzględniając typ 
recepty Rp/Rpw/Rp 
zawierające środki odurzające 
lub substancje psychotropowe, 
o których mowa w ustawie o 
przeciwdziałaniu narkomanii, 
nie podlegające refundacji." 
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- system musi 

umożliwiać zawężanie pozycji 

słownika leków do leków 

zarejestrowanych jako stale 

przyjmowane przez pacjenta, 

któremu tworzona jest 

recepta.  
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 

modułu Gabinet 

(Przychodnia)  

WYM.GAB.068  Kwalifikacja rozliczeniowa 
usług i świadczeń:  
- wiązanie rozliczanych badań 

do kolejnej zaplanowanej 

wizyty  

1) Prosimy 
Zamawiającego o 
potwierdzenie, że poprzez  
"kwalifikację rozliczeniową 
usług i świadczeń" rozumie 
wprowadzanie  
pozycji rozliczeniowych 
rozliczanych w NFZ albo usług 
komercyjnych, za które płaci 
pacjent lub są rozliczane z 
umowy komercyjnej.  
  
2) Prosimy 

Zamawiającego o 

potwierdzenie, że poprzez 

"wiązanie rozliczanych badań do 

kolejnej zaplanowanej wizyty" 

rozumie wskazanie w zakresie 

rozliczeń NFZ w AOS w bieżącej 

wizycie procedur lub/i badań z 

poprzednich wizyt na potrzeby 

wyznaczenia świadczenia JGP  

Zamawiający potwierdza 

 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 

modułu Gabinet 

(Przychodnia)  

WYM.GAB.084  System musi umożliwiać przegląd 

szczegółów karty DILO. W 

przypadku integracji z systemem 

AP-DILO zakres prezentowanych 

danych jest większy i wynika z 

zakresu przekazywanych danych.  

W celu jednoznacznej i precyzyjnej 

interpreteacji wymagania prosimy 

Zamawiającego o zmianę treści 

wymagania na następującą: 

"System musi umożliwiać przegląd 

szczegółów karty DILO. W 

przypadku integracji z systemem 

AP-DILO zakres prezentowanych 

System musi umożliwiać przegląd 

szczegółów karty DILO. W 

przypadku integracji z systemem 

AP-DILO zakres prezentowanych 

danych jest większy i wynika z 

zakresu zgromadzonych danych. 
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danych jest większy i wynika z 

zakresu zgromadzonych danych."  

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 
modułu Gabinet  
(Przychodnia) -  
Rejestracja  

WYM.REJ.048  System musi pozwalać na 
wyliczanie kosztów danej porady  
(integracja)  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że poprzez zapis 

"integracja" w treści wymagania 

ma na myśli integrację z modułem 

kosztów w systemie ERP.  

Zamawiający potwierdza 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.2  
Wymagania  
integracyjne w 
zakresie 
eRejestracji -  
Wymagania  
ogólne dla usług 

e-rejestracji   

WYM.E-REJ.008  System HIS musi umożliwiać 

przyjęcie skanu/zdjęcia 

skierowania dołączonego przez 

pacjenta podczas rezerwacji 

wizyty.  

Zaprezentowany w OPZ w 
dokumencie "Załącznik 3 - 
Integracja z Platformą E-usług" 
proces "Rejestracja pacjenta na 
wizytę" nie przewiduje użycia 
skierowania "papierowego" - w 
procesie nie ma kroku 
umożliwiającego załączenie do 
rezerwacji terminu wizyty 
jakiegokolwiek załącznika, w 
szczególności skanu skierowania. 
We wspomnianym załaczniku nie 
ma także specyfikacji/opisu 
odpowiedniego komunikatu  
(operacja dodania załącznika). W 

związku z tym prosimy 

Zamawiającego o rezygnację z 

wymagania albo o aktualizację 

dokumentacji przetargowej.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SWZ. Wymagania stanowią 
komplementarny element OPZ. e-
Skierowanie nie dotyczy wszystkich 
świadczeń zdrowotnych np. w 
sytuacji braku możliwości 
wystawienia tego dokumentu, 
lekarz ma możliwość wystawienia 
dokumentu papierowego i 
dołączenia skierowania w formie 
skanu. Taka możliwość musi być 
obsłużona przez system. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.2  
Wymagania  
integracyjne w 
zakresie 
eRejestracji -  
Wymagania  
ogólne dla usług 

e-rejestracji   

WYM.E-REJ.009  System HIS musi umożliwić 
wymianę komunikatów 
elektronicznych umożliwiających 
realizację procesu e-rejestracji 
zgodnie z opisanymi w OPZ 
procesami. Musi umożliwić w 
szczególności:   
• Udostępnianie i 
wymianę terminów rezerwacji 
wizyt przez podmioty lecznicze   
• Rezerwację wizyty przez 
pacjenta   
• Zarządzanie 
rezerwacjami przez pacjenta i 
podmioty lecznicze  • 
Potwierdzenie realizacji lub 
nieodbycia wizyty   
• Powiadamianie 
pacjentów o wizytach i zmianach   
• Wymianę dokumentów  
związanych z rezerwacją i wizytą:  
skierowanie, wywiad, ocena 

wizyty   

W ramach wymagania  
Zamawiający oczekuje, aby system 
HIS obsługiwał wymianę 
komunikatów elektronicznych 
umożliwiających realizację procesu 
e-Rejestracji, zgodnie z opisanymi 
w OPZ procesami, a w 
szczególności, aby umożliwiał  
wymianę dokumentów związanych 
z rezerwacją i wizytą, takich jak 
skierowanie (oprócz e- 
skierowania) oraz ocena wizyty. W 
związku z tym, że proces  
"Rejestracja pacjenta na wizytę" 

nie przewiduje użycia skierowania 

"papierowego" oraz proces "Ocena 

wizyty" jest w całości realizowany 

po stronie Platformy e-Usług, 

prosimy o usunięcie z treści 

wymagania zapisów dotyczących 

tych dwóch dokumentów.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. Wymagania stanowią 

komplementarny element OPZ. e-

Skierowanie nie dotyczy wszystkich 

świadczeń zdrowotnych np. w 

sytuacji braku możliwości 

wystawienia tego dokumentu, 

lekarz ma możliwość wystawienia 

dokumentu papierowego i 

dołączenia skierowania w formie 

skanu. Taka możliwość musi być 

obsłużona przez system. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.2  
Wymagania  
integracyjne w 
zakresie 
eRejestracji -  
Wymagania  
ogólne dla usług 

e-rejestracji   

WYM.E-REJ.013  System HIS musi umożliwiać 

przyjęcie on – line „zamówienia” 

na wystawienie recepty na lek 

związany z terapią choroby 

przewlekłej np. w ramach 

rezerwacji wizyty recepturowej 

przesłanego przez pacjenta z 

wykorzystaniem Platformy 

eusług  

W opublikowanym w OPZ zestawie 
procesów wchodzących w skład 
eusługi zapewniających jej 
poprawną realizację nie ma 
procesu umożliwiającego przyjęcie 
on–line „zamówienia” na 
wystawienie recepty na lek 
związany z terapią choroby 
przewlekłej, w OPZ brak także 
opisu odpowiedniego komunikatu 
(przekazanie listy zamawianych 
leków)  
  
Czy Zamawiający dopuszcza 
następujący sposób realizacji: 
pacjent rezerwuje wizytę typu  
"recepturowa",  a listę 

zamawianych leków pacjent 

wpisuje w wypełnianej Karcie 

Wywiadu. Wymaga to jednak 

zmiany zasady, że formularz 

wywiadu podmiotowego jest 

udostępniany tylko w przypadku 

pacjentów pierwszorazowych - 

dodatkowo byłby dostępny w 

ramach kontynuacji leczenia.  

Ponadto taką możliwość 

musiałaby dopuścić struktura 

formularza. Jeśli taki proces jest 

akceptowalny, to czy Zamawiający 

dopuści mozliwość usostępniania 

formularza wywiadu w przypadku 

rezerwacji na wizytę recepturową 

Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SWZ. Zgodnie z OPZ szczegółowy 
format komunikatów zostanie 
opracowany na etapie realizacji 
analizy przedwdrożeniowej. 
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w ramach kontynuacji leczenia 

oraz czy Zamawiający dopuści 

odpowiednią zmianę formularza 

wywiadu?  
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.2  
Wymagania  
integracyjne w 
zakresie 
eRejestracji -  
Wymagania  
ogólne dla usług 

e-rejestracji   

WYM.E-REJ.014  System HIS musi umożliwiać 

przyjęcie od aplikacji eRejestracja 

załączonych zeskanowanych 

załączników do rezerwacji wizyty.  

Czy Zamawiający dopuszcza, aby 

załączniki do rezerwacji były 

zapisywane w repozytorium EDM a 

nie załączane do komunikatu z 

rezerwacją?  

Zamawiający dopuszcza takie 

rozwiązanie jednak zaznacza, że 

Zgodnie z OPZ szczegółowy format 

komunikatów zostanie 

opracowany na etapie realizacji 

analizy przedwdrożeniowej. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.2  
Wymagania  
integracyjne w 
zakresie 
eRejestracji -  
Wymagania  
ogólne dla usług 

e-rejestracji   

WYM.E-REJ.015  System HIS musi umożliwić 
zarządzanie rezerwacją 
pacjentowi poprzez Platformę 
eusług to jest:   
• zamianę terminu 

rezerwacji   
• odwołanie 

rezerwacji  • dołączenie 

skierowania/ eskierowania   

W ramach wymagania  
Zamawiający oczekuje, aby 

system HIS umożliwiał 

pacjentowi zarządzanie 

rezerwacją poprzez Platformę e-

usług w zakresie dołączenie 

skierowania (oprócz 

eskierowania). W związku z tym, 

że żaden z procesów dotyczących 

eRejestracji nie przewiduje 

użycia skierowania 

"papierowego" prosimy o 

usunięcie z treści wymagania 

zapisu dotyczącego takiej formy 

tego dokumentu.  

 Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. Wymagania stanowią 

komplementarny element OPZ. 

e-Skierowanie nie dotyczy 

wszystkich świadczeń 

zdrowotnych np. w sytuacji 

braku możliwości wystawienia 

tego dokumentu, lekarz ma 

możliwość wystawienia 

dokumentu papierowego i 

dołączenia skierowania w formie 

skanu. Taka możliwość musi być 

obsłużona przez system. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.2  
Wymagania  
integracyjne w 
zakresie 
eRejestracji -  
Wymagania  
ogólne dla usług 

e-rejestracji   

WYM.E-REJ.016  System HIS musi umożliwić 
podmiotom leczniczym 
dokonanie i zarządzanie 
rezerwacjami w poprzez usługi 
API udostępniona na 
Platformie e-usług 
umożliwiające:   
• wyszukanie 
dostępnych terminów   
• rezerwację terminu 
dla pacjenta   
• zmianę terminu 

rezerwacji   
• odwołanie rezerwacji   

W ramach wymagania System 

HIS musi umożliwić podmiotom 

leczniczym dokonanie i 

zarządzanie rezerwacjami 

poprzez usługi API udostępnione 

na Platformie e-usług 

umożliwiające w szczególności 

rezerwację terminu dla pacjenta. 

W opublikowanym w OPZ 

zestawie procesów wchodzących 

w skład eusługi zapewniających 

jej poprawną realizację nie ma 

procesu umożliwiającego 

rezerwację terminu dla pacjenta 

przez personel z przekazaniem 

informacji do Platformy e-Usług. 

W związku z tym prosimy 

Zamawiającego o rezygnację z 

wymagania albo o aktualizację 

dokumentacji przetargowej.  

 Zamawiający podtrzymuje 

zapisy SWZ. Zgodnie z OPZ, 

proces rezerwacji zostanie 

opracowany na etapie realizacji 

analizy przedwdrożeniowej 

wraz z wykonawcą platformy 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.2  
Wymagania  
integracyjne w 
zakresie 
eRejestracji -  
Wymagania  
ogólne dla usług 

e-rejestracji   

WYM.E-REJ.018  System HIS musi umożliwić 
przyjęcie dokumentu wywiadu 
podmiotowego wypełnionego 
przez pacjenta w ramach 
procesu  
e-rejestracji i dołączenie go do 

dokumentacji medycznej 

pacjenta.   

Czy Zamawiający dopuszcza, aby 

dokument wywiadu był 

zapisywany w repozytorium 

EDM a nie załączany do 

komunikatu z rezerwacją?  

 Zamawiający wyjaśnia, że 

dopuszcza takie rozwiązanie 

pod warunkiem, że dokument 

taki automatycznie pojawi w 

dokumentacji podczas przyjęcia 

pocięta na oddział lub do 

poradni. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.2  
Wymagania  
integracyjne w 
zakresie 
eRejestracji -  
Udostępnianie 

terminów wizyty  

Krok procesu: 
Opracowanie/a 
ktualizacja  
harmonogramu  
usług  

Uprawniony pracownik 

podmiotu leczniczego w 

systemie HIS przygotowuje 

harmonogram pracy 

poradni/pracowni w ramach 

którego udostępnia 

(oznakowuje) określone sloty 

czasowe jako dostępne dla 

erejestracji w ramach 

Platformy eusług  

Czy Zamawiający dopuszcza, aby 

oznaczenie slotów czasowych 

dostępnych do e-Rezerwacji 

realizowane było na poziomie 

całych grafików (rozumianych 

jako lista terminów do rezerwacji 

na daną usługę/lekarza/komórkę 

organizacyjna itp..) a nie 

pojedynczych slotów?  

 Zamawiający wyjaśnia, że 

dopuszcza takie rozwiązanie 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.2  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie 

eRejestracji - 

Rejestracja 

pacjenta na 

wizytę  

Krok procesu:  
Rezerwacja e- 
Skierowania  

W przypadku, gdy do rezerwacji 

dołączone jest e-skierowanie 

System HIS wysyła do systemu 

P1 operację przyjęcia do 

realizacji skierowania.  

Wymaganie dotyczy wysyłania 
przez System HIS do systemu P1 
eskierowania dołączonego do 
rezerwacji terminu wizyty 
wykonanej przez pacjenta.  
Operacje  komunikacji z 

platformą  
P1 wymagają podania w 

kontekście wywołania usługi 

danych uzytkownika (personelu), 

który wykonuje daną operację 

(np. w wymienionej operacji 

przyjęcia skierowania). W 

przypadku, gdy dane e-

skierowania wprowadza pacjent 

na Portalu, po stronie Systemu 

HIS nie ma użytkownika 

(personelu), a więc nie jest  

możliwe umieszczenie jego 

danych w nagłówku wywołania 

usługi, co finalnie uniemożliwia 

wysłanie danych e-skierowania. 

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że zaakceptuje 

rozwiązanie, w którym w 

komunikacji z platformą P1 

byłyby wykorzystane dane 

jednego wybranego użytkownika 

HIS (personelu) albo o wskazanie 

innego sposobu rozwiązania 

powyższego problemu.   

Zamawiający wyjaśnia, że 
dopuszcza takie rozwiązanie 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.3.3.2  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie 

eRejestracji - 

Zarządzanie 

rezerwacjami – 

pacjent  

Krok procesu: 

Rezygnacja z 

realizacji 

skierowania  

W przypadku, gdy do rezerwacji 
terminu wizyty podpięte było 
eskierowanie System HIS 
wysyła  
do systemu P1 komunikat 

rezygnacji z realizacji 

skierowania.   

Wymaganie dotyczy wysyłania 
przez System HIS do systemu P1 
komunikatu rezygnacji z 
realizacji e-skierowania w 
przypadku, gdy pacjent anuluje 
rezerwację terminu wizyty, do 
której było dołączone e-
skierowanie. Operacje  
komunikacji z platformą P1 
wymagają podania w kontekście 
wywołania usługi danych 
uzytkownika (personelu), który 
wykonuje daną operację (np. w 
wymienionej operacji rezygnacji 
z realizacji skierowania). W 
przypadku, gdy operację 
rezygnacji inicjuje pacjent na 
Portalu, po stronie Systemu HIS 
nie ma użytkownika (personelu), 
a więc nie jest  możliwe 
umieszczenie jego danych w 
nagłówku wywołania usługi, co 
finalnie uniemożliwia wysłanie 
danych eskierowania. Prosimy  
Zamawiającego o potwierdzenie, 
że zaakceptuje rozwiązanie, w 
którym w komunikacji z 
platformą P1 byłyby 
wykorzystane dane jednego 
wybranego użytkownika  
HIS (personelu) albo o wskazanie  

Zamawiający wyjaśnia, że 
dopuszcza takie rozwiązanie 
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    innego sposobu rozwiązania 

powyższego problemu.   
 

   3.2 Opis  
Przedmiotu  
Zamówienia  

7  Przedmiotem zamówienia jest 
dostosowanie systemów 
dziedzinowych Zamawiającego 
do przetwarzania EDM zgodnie z 
wymogami Ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia 
oraz wymiany danych z 
eusługami dla pacjentów 
oferowanymi w ramach  
Platformy e-usług realizowanymi 
w ramach projektu „e-Zdrowie w  
SP ZOZ MSWiA: rozwój 
nowoczesnych e-usług 
publicznych dla pacjentów” w 
ramach w II osi PO PC, Działanie 
2.1 „Wysoka dostępność i jakość 
e-usług publicznych.  
Dostosowanie systemów będzie 
obejmowało:  
7. Dostawa certyfikatów 

niezbędnych do działania 

systemu w szczególności do 

wymiany danych w ramach SIM i 

do podłączenia do Węzła 

Krajowego.  

Prosimy o potwierdzenie, że w 

przypadku zwłoki w wystawieniu 

certyfikatu do Węzła Krajowego 

(niezależny od Wykonawcy 

podmiot trzeci) Zamawiający nie 

włączy czasu oczekiwania do 

terminu wykonania dostawy.  

Wykonawca zobowiązany będzie 

do współpracy z Zmawiającym w 

procesie przygotowania wniosku 

na uzyskanie certyfikatów dla 

Węzła Krajowego oraz innych 

systemów centralnych. 

Zamawiający zobowiązuje się do 

złożenia takich wniosków.  

Wykonawca musi tak 

skoordynować swoje prace, żeby 

czas oczekiwania na wydanie 

certyfikatu nie wpływał na 

przebieg prac i nie zaburzył 

terminów zakończenia etapów. 
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   3.2 Opis  
Przedmiotu  
Zamówienia  

8  Przedmiotem zamówienia jest 
dostosowanie systemów 
dziedzinowych Zamawiającego 
do przetwarzania EDM zgodnie z 
wymogami Ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia 
oraz wymiany danych z 
eusługami dla pacjentów 
oferowanymi w ramach  
Platformy e-usług realizowanymi 
w ramach projektu „e-Zdrowie w  
SP ZOZ MSWiA: rozwój 
nowoczesnych e-usług 
publicznych dla pacjentów” w 
ramach w II osi PO PC, Działanie 
2.1 „Wysoka dostępność i jakość 
e-usług publicznych.  
Dostosowanie systemów będzie 
obejmowało:  
8. Instalacja, wdrożenie, 

konfiguracja i uruchomienie w/w 

oprogramowania na sprzęcie 

informatycznym wskazanym 

przez Zamawiającego.  

W związku z treścią OPZ.pdf, 

rodział 3.2 Opis Przedmiotu 

Zamówienia: "Przedmiotem 

zamówienia jest dostosowanie 

systemów dziedzinowych 

Zamawiającego do przetwarzania 

EDM zgodnie z wymogami Ustawy 

o systemie informacji w ochronie 

zdrowia oraz wymiany danych z 

eusługami dla pacjentów 

oferowanymi w ramach Platformy 

e-usług realizowanymi w ramach 

projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ 

MSWiA: rozwój nowoczesnych 

eusług publicznych dla pacjentów” 

w ramach w II osi PO PC, Działanie 

2.1 „Wysoka dostępność i jakość 

eusług publicznych. Dostosowanie 

systemów będzie obejmowało: 8. 

Instalacja, wdrożenie, konfiguracja 

i uruchomienie w/w 

oprogramowania na sprzęcie 

informatycznym wskazanym przez 

Zamawiającego." - prosimy o 

rezygnację z przeprowadzenia 

testów wydajnościowych, gdyż 

Wykonawca nie ma wpływu na 

środowisko sprzętowe 

dostarczone przez 

Zamawiającego.  

Rozbudowa systemu o nowe 

funkcjonalności nie może 

negatywnie wpłynąć na obecna 

wydajność systemu, ale 

jednocześnie, na etapie analizy 

przedwdrożeniowej, Wykonawca 

ma możliwość dokonania analizy 

wpływu wdrożenia nowych funkcji 

na mierzalną wydajność systemu i 

zgłoszenia wyników analizy 

Zamawiającemu.   
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   3.2 Opis  
Przedmiotu  
Zamówienia  

10  Przedmiotem zamówienia jest 
dostosowanie systemów 
dziedzinowych Zamawiającego 
do przetwarzania EDM zgodnie z 
wymogami Ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia 
oraz wymiany danych z 
eusługami dla pacjentów 
oferowanymi w ramach  
Platformy e-usług realizowanymi 
w ramach projektu „e-Zdrowie w  
SP ZOZ MSWiA: rozwój 
nowoczesnych e-usług 
publicznych dla pacjentów” w 
ramach w II osi PO PC, Działanie 
2.1 „Wysoka dostępność i jakość 
e-usług publicznych.  
Dostosowanie systemów będzie 
obejmowało:  
10. Przeprowadzenie testów 

akceptacyjnych, integracyjnych, 

wydajności oraz 

bezpieczeństwa  

Prosimy Zamawiającego o 

rezygnację z przeprowadzenia 

testów bezpieczeństwa. Produkty 

dostarczane w ramach 

postępowania zostały już  

przetestowane przez niezależny 

podmiot specjalizujący się w 

audytowaniu systemów 

informatycznych. Powtarzanie 

testów generuje nieuasadnione 

koszty dla Zamawiającego.  

Zamawiający wyjaśnia, że 

dopuszcza, jako równoważne, 

przedstawienie przez Wykonawcę 

wyników testów dostarczonego 

Systemu, przeprowadzonych przez 

niezależny podmiot certyfikujący. 

Badania nie mogą być starsze niż 1 

rok od dnia podpisania umowy. 

Jednocześnie Zamawiający zmienia 

wymaganie ET4.TES.BEZ OPZ 

dodając zapis: "Zamawiający jako 

równoważne uzna przedstawienie 

przez Wykonawcę wyników testów 

dostarczonego Systemu 

przeprowadzonych przez 

niezależny podmiot certyfikujący. 

Badania nie mogą być starsze niż 1 

rok od dnia podpisania umowy." 
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   3.5.3.1 Integracja 
pomiędzy 
modułami 
systemów  
Szpitala  

WYM.IWE.1  Wykonawca zapewni integrację 
pomiędzy systemem HIS a 
systemem ERP w następujących 
obszarach:   
1. Automatyczną wymianę 
dokumentów księgowych 
związanych z obrotem 
magazynowym pomiędzy 
modułem apteki i apteczek 
oddziałowych systemu HIS a 
modułami systemu ERP.   
2. Automatyczną wymianę 

grafików pomiędzy modułami 

odpowiedzialnymi za 

planowanie harmonogramu 

pracy personelu a systemem 

Kadry i Płace ERP  3. 

Automatyczną wymianę 

dokumentów księgowych 

pomiędzy modułami związanymi 

z rozliczeniami systemu HIS 

(faktury NFZ, faktury dla 

nieubezpieczonych) a systemem 

ERP   

Prosimy Zamawiajacego o 

potwierdzenie, że w zakresie 

wymiany grafików pomiędzy 

modułami odpowiedzialnymi za 

planowanie harmonogramu pracy 

personelu a systemem 

kadrowopłacowym dopuszcza 

rozwiązanie, w którym oba moduły 

są elementami jednego systemu.  

Zamawiający potwierdza 
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   3.5.3.2 Integracja 
z Systemem  
Informacji  
Medycznej  
Integracja z 

APKOLCE  

WYM.SIM.18  System powinien umożliwiać 

raportowanie o stanie kolejek 

oczekujących w NFZ w 

szczególności powinien 

udostępniać raporty w zakresie:  

· Pacjentów, których nie udało 

się wysłać - Kod i opis błędu · 

Kolejek jakich nie udało się 

wysłać - Kod i opis błędu · Wpis 

na kolejkę jakiego nie udało się 

wysłać - Kod i opis błędu  

Ponieważ dodanie i 
aktualizacja danych pacjenta 
odbywa się w ramach wpisów, 
prosimy  
Zamawiajacego o 
potwierdzenie, że jako 
alternatywę uzna za spełnione 
wymaganie: System powinien 
umożliwiać informowanie o 
stanie kolejek oczekujących w 
NFZ w szczególności w zakresie:   
• Kolejek jakich nie udało 
się wysłać - Kod i opis błędu  
• Wpis na kolejkę jakiego 

nie udało się wysłać - Kod i opis 

błędu.  

Zamawiający potwierdza 

   3.5.3.2 Integracja 
z Systemem  
Informacji  
Medycznej  
Integracja KRN  

WYM.SIM.31  Moduł powinien wprowadzanie 

klasyfikacji nowotworu zgodnie z 

klasyfikacją TNM i ICD-03  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, ze wystarczające 

będzie, gdy moduł umożliwi 

wprowadzanie klasyfikacji 

nowotworu zgodnie z klasyfikacją 

TNM. Jedynym możliwym 

użytkownikiem słownika ICD-o3 

jest KRN.  

Zamawiający potwierdza 
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   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

   Uwaga!Rolą Wykonawcy w 
ramach realizacji tego  
Zamówienia będzie współpraca z  
Zamawiającym oraz z  
Wykonawcą Platformy e-usług w 
zakresie opracowania 
komunikatów wymiany danych 
pomiędzy systemami 
dziedzinowymi Zamawiającego a 
Platformą e-usług.  
Po uzgodnieniu komunikatów  

Prosimy Zamawiajacego o 

potwierdzenie, że w ramach 

komunikatów danych będą 

wysyłane wyłącznie dane 

gromadzone w systemach 

dziedzinowych  w ramach 

wymagań opublikowanych w 

niniejszym postępowaniu. W 

przeciwnym wypadku nie 

będzie możliwości określenia 

kosztów integracji z platformą 

e-usług w  

Zamawiający potwierdza 

 

   Wykonawca będzie zobowiązany 

wykonać, zaimplementować i 

wdrożyć interfejsy API 

umożliwiające wymianę danych 

zgodnie z ustalonymi zakresami, 

formatami i harmonogramami. 

System Raportowy realizujący 

usługę e-Analiz będzie realizował 

Wykonawca Platformy e-usług 

wyłoniony w ramach innego 

postępowania.  

przypadku, gdy Wykonawca 
platformy w ramach wymiany 
danych zażąda przesyłania innych  
danych niż te, które są 

gromadzone przez systemy 

dziedzinowe zgodnie z niniejszym 

postępwaniem.  
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   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

Minimalny 

zakres danych 

do 

zaczytywania z 

systemów 

dziedzinowych 

HIS Partnerów  

Dane dotyczące pacjenta  
Identyfikator pacjenta 
Unikatowy w systemie HIS 
identyfikator pacjenta, 
niezmienny przez cały czas 
leczenia pacjenta, niezmienny 
między hospitalizacjami, 
pobytami. Identyfikator ten 
powinien być przekazany do 
Domeny IHE jako identyfikator 
w systemie w profilu IHE-PIX  
Data urodzenia-Format daty: 
RRRR-MM-DD. Dopuszcza się 
inne formaty daty i czasu pod 
warunkiem zastosowania dla 
każdego pola tego samego 
formatu.  
Płeć-Płeć pacjenta (K,M,I)  Wiek 
-Wiek pacjenta w momencie 
rozpoczęcia realizacji 
świadczenia   
Data zgonu pacjenta-Format 
daty: RRRR-MM-DD TERYT 
gminy miejsca zamieszkania 
pacjenta -Nazwa 
miejscowości  
Status ubezpieczenia -U- 

ubezpieczony, Nnieubezpieczony   

Czy w zakresie komunikacji z 

rejestrem pacjentów Zamawiający 

dopuszcza wykorzystanie 

transakcji opartych o HL7 FHIR w 

miejsce profilu IHE-PIX?  

Zamawiający dopuszcza takie 

rozwiązanie ale jego wybór zależy 

od uzgodnień komunikatów z 

wykonawcą Platformy e-usług, 

zgodnie z opisem w OPZ. 
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   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

Minimalny 

zakres danych 

do 

zaczytywania z 

systemów 

dziedzinowych 

HIS Partnerów  

Dane dotyczące zrealizowanych 
świadczeń zdrowotnych zgodnie  
z umową NFZ  
Identyfikator świadczenia 
Unikalny identyfikator w ramach 
systemu HIS   
Identyfikator umowy z NFZ 
Unikalny identyfikator umowy z  
NFZ   
Kod zakresu świadczeń-Kod 
zakresu świadczeń z umowy  
Nazwa zakresu świadczeń-  
Nazwa zakresu świadczeń  
Kod usługi szczegółowej -Kod  
usługi szczegółowej wynikającej z  
umowy   
Nazwa usługi szczegółowej -  

W odniesieniu do aktualnego 
komunikatu SWIAD, prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie,  
że ilość oznacza krotność 

faktyczną.  

Zamawiający potwierdza 
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   Nazwa usługi szczegółowej  
Data i czas początku  
wykonywania- Format: 
RRRRMM-DD HH:MM:SS  
Data i czas końca wykonania- 
Format: RRRR-MM-DD  
HH:MM:SS  
Ilość - Ilość zrealizowanych  
świadczeń   
Liczba punktów - Liczba punktów 
za świadczenia   
Cena za punkt - Cena za punkt 
wynikająca z umowy   
Wartość świadczenia - Wartość 

świadczenia zgodnie z umową  

Lokalizacja świadczenia - Kod 

uzębienia lub strona ciała 

zgodnie ze słownikiem NFZ   
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   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

Minimalny 

zakres danych 

do 

zaczytywania z 

systemów 

dziedzinowych 

HIS Partnerów  

Dane dotyczące umów z NFZ 
Identyfikator umowy - Kod  
umowy z NFZ   
Typ umowy- Typ umowy zgodnie  
ze słownikiem NFZ  
Rodzaj świadczeń - 
Rodzaj  
świadczeń którego dotyczy 
umowa   
Okres od - Początek okresu 
obowiązywania (data)  Okres 
do - Koniec okresu 
obowiązywania (data)  
Wartość umowy - 
Sumaryczna  
wartość umowy   
Pozycje umowy   
Id pozycji umowy - Identyfikator 
pozycji umowy   
Kod zakresu świadczeń - Kod 
usługi kontraktowej zgodnie ze 
słownikiem NFZ   
Nazwa zakresu świadczeń - 
Nazwa usługi kontraktowej 
zgodnie ze słownikiem NFZ  
Liczba zakontraktowanych 
świadczeń   
Liczba zakontraktowanych 
punktów   
Cena jednostkowa   
Wartość świadczeń - Wartość 
zakontraktowanych świadczeń  
Kod miejsca wykonywania 

1. Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że wystarczające 
będzie wyłącznie przekazanie 
"Liczby zakontraktowanych 
punktów". W planie umowy nie 
występuje liczba 
zakontraktowanych świadczeń.  
  
2. Prosimy o wyjaśnienie co 
oznaczają pozycje:  
Okres od - Okres obowiązywania 
punktu umowy (data);  
Okres do - Okres obowiązywania 
punktu umowy (data) ;  
w odniesieniu do komuniaktu UMX  
(plik z umową) lub prosimy  
Zamawiajacego o usunięcie zapisu.  
  
3. Prosimy Zamawiającego  
o doprecyzowanie (wyjaśnienie) 
pozycji:   
"Słowniki usług szczegółowych - 
Kod usługi szczegółowej, 
nazwa, liczba punktów 
przypisanych do  
usługi" oraz określenie zależności 
pomiędzy wskazanym zapisem a 
pozostałymi danymi które należy 
przekazać lub prosimy 
Zamawiającego o usunięcie 
wskazanego zapisu  
  

Ad. 1 – Zamawiający potwierdza  
Ad2. - Okres od i do - oznacza datę 
początku i końca obowiązywania 
danego punktu umowy. Okres ten 
nie musi pokrywać się z data 
początku i końca obowiązywania 
umowy bo mógł być np. 
wprowadzony aneksem do umowy 
i obowiązuje  w innym terminie. 
Dotyczy to w szczególności 
początku obowiązywania tego 
punktu.  
Ad.3 - Dotyczy danych zawartych 
w pozycjach <pakiety> i 
<schematy> pliku UMX 
Ad 4. Zamawiający potwierdza, że 
nie będzie oczekiwał przekazania 
innych danych niż przekazywanych 
w UMX   
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świadczeń -Kod miejsca 
wykonywania zgodnie z  
identyfikatorem nadanym przez  
NFZ   
Cześć VII kodu resortowego - 

Cześć VII kodu resortowego 

komórki organizacyjnej 

realizującej punkt umowy   

4. W odniesieniu do zakresu 

"Dane dotyczące umów z NFZ" 

prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że zakres 

przekazywanych danych nie będzie 

wykraczał poza zakres danych 

przekazywanych w komunikacie 

UMX"  
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   Okres od -Okres obowiązywania 
punktu umowy (data)   
Okres do -Okres obowiązywania 
punktu umowy (data)   
Liczba zrealizowanych punktów 

- Liczba zrealizowanych 

punktów wynikających z faktur 

za świadczenia zdrowotne  

Wartość zrealizowanych 

świadczeń- Wartość 

zrealizowanych świadczeń 

wynikających z faktur za 

świadczenia zdrowotne 

Słowniki usług szczegółowych - 

Kod usługi szczegółowej, nazwa, 

liczba punktów przypisanych do 

usługi   
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   3.7 Wymagania  
dla licencji na  
oprogramowanie 
COTS 
wytwarzane  
przez  
Wykonawcę w  
zakresie   
systemów 

dziedzinowych    

3.  3. Licencje dostarczone  
Zamawiającemu w ramach 

zamówienia uprawniają  

Zamawiającego do integracji 

dostarczanego oprogramowania 

z dowolnym oprogramowaniem 

bez ograniczeń i dodatkowych 

kosztów wynikających z 

konieczności zakupu licencji.  

Prosimy Zamawiającego o 

modyfikację zapisu i nadanie mu 

brzmienia: "Licencje dostarczone 

Zamawiającemu w ramach 

zamówienia uprawniają 

Zamawiającego do integracji 

dostarczanego oprogramowania z 

oprogramowaniem będącym w 

posiadaniu Zamawiającego 

zgodnie z wymaganiami 

określonymi w OPZ. Wszelkie 

dodatkowe integracje będą 

wymagały odrębnego 

postępowania zakupowego.". 

Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć licencje uprawniające 

do integracji z konkretnymi 

systemami określonymi w ramach 

niniejszego postępowania. Każda 

kolejna integracja może i będzie 

generowała konieczność 

dostarczenia licencji związanej z 

integracją z określonym typem 

oprogramowania oraz generowała 

koszty związane z potencjalnymi a 

nieznanymi w tym momencie 

modyfikacjami interfejsu, 

warunkami integracji, zadaniami 

wdrożeniowymi oraz testami.  

Zamawiający modyfikuje zapis 

zgodnie z propozycją. 
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Wzór 

umowy - 

systemy 

dziedzinow 

e.docx  

§ 3.  
Oświadczenia i 
zobowiązania  
Stron  

5  5. Wykonawca zapewnienia, 
że dostarczone systemy 
spełniają wymogi przepisów 
prawa,  w szczególności 
umożliwiają Zamawiającemu 
stworzenie i eksploatację 
Systemu zgodnie  z przepisami 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących 
zadania publiczne   
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z póź.  

W związku z treścią S3 ust. 5 wzoru 

umowy Wykonawca wskazuje, iż 

wymóg zapewnienia zgodności 

całego Systemu (tj. wszystkich 

systemów dziedzinowych) do 

wymagań określonych w ustawach 

przytoczonych w przepisie (w tym 

zwłaszcza w ustawie o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych oraz ustawy o 

zapewnieniu dostępności osobom  

Zamawiający wyjaśnia, że 

zgodność z przepisami o 

dostępności odnosi się do takich 

systemów jak usługa realizowana 

dla pacjentów jak na przykład 

eRejestracja. 
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   zm.) oraz aktów wykonawczych, 
a w szczególności rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie  
Krajowych Ram  
Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych 
(Dz.U. z 2017 r.  poz. 2247 z póź. 
zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 
2019 r.   
o dostępności cyfrowej stron  
internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
848 z póź. zm.) oraz ustawy  z 
dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami  (Dz.U. z 2020 r. poz.  
1062 z póź. zm.).  

ze szczególnymi potrzebami) jest 
nieuprawniony, jako, że żaden z 
systemów dziedzinowych 
tworzących System nie jest 
udostępniony nieograniczonej  
liczbie osób, lecz jest systemem 
wewnętrznym, wykorzystywanym  
tylko przez pracowników 
Zamawiającego. Stąd też nie 
systemy te nie są objęte regulacją 
obu ustaw o dostępności. 
Wykonawca zwraca uwagę, iż 
wymóg dostosowania wszystkich 
systemów dziedzinowych do 
wymagań ustawy o dostępności 
cyfrowej oraz ustawy o 
zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 
(zwłaszcza zastosowanie 
standardu WCAG) wiązałby się z 
koniecznością nieuzasadnionej 
przebudowy interfejsów 
wszystkich systemów 
dziedzinowych, co w drastyczny 
sposób wpływa na koszty realizacji 
projektu, które ostatecznie 
poniesie Zamawiający. 
Wykonawca zwraca przy tym 
uwagę, iż żadna z ustaw o 
dostępności nie jest wymieniana 
w rozdziale 3.5.1.1. OPZ 
(Wymagania Prawne). Z tych 
względów Wykonawca wnosi o: a) 
potwierdzenie, iż w ramach 
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realizacji zamówienia 
Zamawiający nie oczekuje 
dostosowania wszystkich 
systemów dziedzinowych do 
wymagań ustaw o dostępności w 
tym dostosowania do standardu 
WCAG;  
b) wykreślenie S3 ust. 5 w całości, 

albo w części dotyczącej ustaw o 

dostępności (zapis jest zbyteczny 

jako, że wymagania prawne zostały 

określone w OPZ).  
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Wzór 

umowy - 

systemy 

dziedzinow 

e.docx  

§ 8. Gwarancja  3  3. Wykonawca:  
1) informuje Zamawiającego o 

nowo wydanych wersjach i 

poprawkach oprogramowania 

systemu operacyjnego serwera 

oraz innego Oprogramowania 

wykorzystanego do 

implementacji i wdrożenia 

Systemu wraz z analizą wpływu 

podniesienia wersji lub instalacji 

poprawki na działanie Systemu,  

2) na żądanie Zamawiającego  

Prosimy Zamawiajacego o 

potwierdzenie słusznści założenia, 

że informacja o nowo wydanych  

wersjach  i poprawkach 

oprogramowania systemu 

operacyjnego serwera oraz 

innego Oprogramowania 

wykorzystanego do implementacji 

i wdrożenia Systemu jest 

przekazywana klientom, jeżeli 

występuje istotna zmiana, 

wpływająca na system. Informacja 

występuje w formie załącznika 

wymagań  

Zamawiający potwierdza 

 

   instaluje nowe wersje Systemu 

lub poprawki.  
środowiskowych w  korelacji z 

daną wersja systemu.  
 

Wzór 

umowy - 

systemy 

dziedzinow 

e.docx  

§ 11. Prawa 

autorskie i 

licencje  

4  4. W ramach niniejszej umowy  
Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu pełną 

informację  o strukturze 

bazy danych Systemu.  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że intencją 

Zamawiającego jest uzyskanie 

struktury bazy danych systemu 

związanej z danymi osobowymi 

pacjentów.  

Intencją zamawiającego jest 

pozyskanie informacji na temat 

możliwie pełnej struktury bazy 

systemu, nie tylko ograniczonej do 

danych osobowych pacjentów, ale 

również wynikających z przepisów 

o rachunkowości. 



dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy  

z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”. 

II część odpowiedzi -24.05.2022r.  
 

 

   Wymagania dla 

modułu Ruch 

Chorych - 

Statystyka 

medyczna  

WYM.SRC.001   
     

Podczas tworzenia karty system 

powinien umożliwiać edycję daty 

ważności.  

W związku z brakiem na wzorze 

karty DILO pola "data ważności" 

prosimy o potwierdzenie, że 

oferowany system powinien 

obsługiwać aktualnie 

obowiązującą postać karty DILO 

oraz w przypadku pola data 

ważności właściwa interpretacja 

dot. pola to 'data zakończenia 

leczenia - zamknięcia karty DILO'  

Zamawiający potwierdza 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 

modułu Zlecenia  
WYM.ZLE.041  System musi umożliwić zlecanie z 

możliwością zaplanowania badań 
diagnostycznych, 
laboratoryjnych, zabiegów, 
konsultacji, w tym:  
- z Oddziału do:   
Pracowni Patomorfologii,  
Pracowni Diagnostycznej, 

Przychodni, Bloku operacyjnego, 

innego Oddziału, Gabinetu 

lekarskiego, Laboratorium itp.  

Ze względu na możliwą 
nadinterpretację treści wymagania 
prosimy Zamawiającego o jego 
zmianę i wykreślenie z treści 
wymagania sformułowania "itp.". 
Tym samym prosimy o zmianę 
treści wymagania na następującą: 
"System musi umożliwić zlecanie z 
możliwością zaplanowania badań 
diagnostycznych, laboratoryjnych, 
zabiegów, konsultacji, w tym:  
- z Oddziału do:   
Pracowni Patomorfologii, 
Pracowni Diagnostycznej, 
Przychodni, Bloku operacyjnego, 
innego Oddziału,  
Gabinetu lekarskiego,  
Laboratorium"  

Zamawiający dokonał zmiany 
zaproponowanej przez 
Wykonawcę. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 

modułu Apteka  
WYM.APT.045  System musi umożliwiać 

prezentację wartości w postaci 

ułamkowej  

Prezentacja wartości może 
powodować nadinterpretację, 
szczególnie w odniesieniu do 
wartości, która może ulegać 
zmianie w czasie. Prosimy 
Zamawiającego o zmianę treści 
wymagania na "System musi 
umożliwiać prezentację ilości w  
postaci ułamkowej"  

Zamawiający dokonał zmiany 
zaproponowanej przez 
Wykonawcę. 

 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 

modułu Apteka  
WYM.APT.067  System musi wspomagać obsługę 

produkcji preparatów żywienia 
pozajelitowego w zakresie co 
najmniej:  
- wyliczanie podstawowych 

parametrów preparatu żywienie 

pozajelitowego oraz 

kontrolowanie wartości 

granicznych, co najmniej w 

zakresie stężenia krytycznego i 

osomolarności  

Prawdopodobnie w treści 
wymagania pojawił się błąd 
pisarski. Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że wymaganie 
powinno brzmieć następująco: 
"System musi wspomagać obsługę 
produkcji preparatów żywienia 
pozajelitowego w zakresie co 
najmniej:  
- wyliczanie podstawowych 

parametrów preparatu żywienie 

pozajelitowego oraz 

kontrolowanie wartości 

granicznych, co najmniej w 

zakresie stężenia krytycznego i 

osmolarności"  

Zamawiający dokonał zmiany 
zaproponowanej przez 
Wykonawcę. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 

modułu Apteka  
WYM.APT.086  System musi umożliwiać kontrolę 

realizacji zamówień do 

dostawców oraz umów 

przetargowych.  

Wymaganie jest powieleniem 
trzeciego podpunktu wymagania 
WYM.APT.045:  
"System musi umożliwiać 
obsługę zamówienia do 
dostawcy: - generowanie 
zamówienia na podstawie 
rozchodu depozytowego  
- tworzenie zamówienia 
depozytowego bez wskazania 
pacjenta  
- Kontrola realizacji 

zamówień do  
dostawców oraz umów 
przetargowych  
- wprowadzanie i edycja 
numeru pozycji na fakturze 
depozytowej".  
  
Z tego powodu prosimy 

Zamawiającego o 

usunięcie wymagania.  

Zamawiający dokonał zmiany 
zaproponowanej przez 
Wykonawcę. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 

modułu Apteka  
WYM.APT.087  System musi umożliwiać 

wprowadzanie i edycję numeru 

pozycji na fakturze depozytowej  

Wymaganie jest powieleniem 
czwartego podpunktu wymagania 
WYM.APT.045:  
"System musi umożliwiać 
obsługę zamówienia do 
dostawcy: - generowanie 
zamówienia na podstawie 
rozchodu depozytowego  
- tworzenie zamówienia 
depozytowego bez wskazania 
pacjenta  
- Kontrola realizacji 

zamówień do  
dostawców oraz umów 
przetargowych  
- wprowadzanie i edycja 
numeru pozycji na fakturze 
depozytowej".  
  
Z tego powodu prosimy 

Zamawiającego o 

usunięcie wymagania.  

Zamawiający dokonał zmiany 
zaproponowanej przez 
Wykonawcę. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Etap IA – Analiza 

przedwdrożenio 

wa integracji z 

Platformą eusług  

   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. W przypadku 
opóźnień w zleceniu zadania 
Zamawiający zakłada możliwość 
przedłużenia tego terminu pod 
warunkiem wyrażenia zgody 
przez Instytucje Finansującą.  
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.  

W nawiązaniu do doświadczenia 
Wykonawcy w prowadzonych w 
przeszłości projektach, 
fundamentalną rolę w sukcesie 
tego typu przedsięwzięć pełni 
element związany z 
umożliwieniem prowadzenia prac 
projektowych z wykorzystaniem 
środowiska testowego, 
stanowiącego lustrzane odbicie 
docelowego środowiska 
produkcyjnego projektu. Prosimy 
o potwierdzenie słuszności 
założenia, że odrębne zlecenie 
przesłane przez  
Zamawiającego do Wykonawcy, 
będzie poprzedzone 
potwierdzeniem przez Wykonawcę  
Platformy e-usług gotowości tejże 
Platformy do integracji z 
systemami Partnerów Projektu. 
Tym samym prosimy o 
potwierdzenie, że niezależnie od 
momentu pozyskania przez 
Zamawiającego potwierdzenia od 
Wykonawcy Platformy e-Usług 
dot. gotowości tejże Platformy do 
integracji z systemami Partnerów 
Projektu, Wykonawca będzie 
zobowiązany do wykonania 
czynności określonych w 
Harmonogramie prac 
projektowych, zgodnie z czasem 

Zamawiający potwierdza, że 
zadania związane z Integracją 
systemów dziedzinowych (Etapy 
oznaczone literą A) z wytwarzaną 
w ramach odrębnego 
postępowania Platformą e-usług 
MSWiA uruchomione na 
podstawie odrębnego zlecenia 
przez Zamawiającego i czas na ich 
realizację będzie liczony od dnia 
wystawienia tego zlecenia oraz 
będzie zgodny z czasem trwania 
opublikowanym w ramach OPZ w 
rozdziale 3.4 Harmonogram prac 
projektowych. W zakresie 
konieczności przedłużenia prac 
Zamawiający będzie zarządzał 
zagadnieniami zgodnie z 
metodyką przyjętą w projekcie w 
sytuacji gdy one wystąpią. 
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określonym przez Zamawiającego 
dla poszczególnych etapów  
projektu w rozdziale 3.4  
Harmonogram prac projektowych  
OPZ, w tym współpracy z  
Zamawiającym oraz z Wykonawcą 
Platformy e-usług w zakresie 
opracowania komunikatów 
wymiany danych pomiędzy 
systemami dziedzinowymi 
Zamawiającego a Platformą 
eusług. Jednocześnie fakt 
realizowania prac projektowych po 
terminie 30.04.2023, zgodnie z 
czasem przeznaczonym na 
poszczególne etapy, nie będzie 
podstawą do nałożenia kar 
umownych na Wykonawcę.  
  
Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że zadania 

związane z Integracją systemów 

dziedzinowych (Etapy oznaczone 

literą A) z wytwarzaną w ramach 

odrębnego postępowania  



dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy  

z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”. 

II część odpowiedzi -24.05.2022r.  
 

 

 

    Platformą e-usług MSWiA 
uruchomione na podstawie 
odrębnego zlecenia przez 
Zamawiającego i czas na ich 
realizację będzie liczony od dnia 
wystawienia tego zlecenia oraz 
będzie zgodny z czasem trwania 
opublikowanym w ramach OPZ w 
rozdziale 3.4 Harmonogram prac 
projektowych.  
Ponadto prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że w przypadku 

opóźnień w zleceniu zadania 

Zamawiający uzyska możliwość 

przedłużenia terminu określonego 

w OPZ w opisie/podrozdziale "Etap 

IA – Analiza przedwdrożeniowa 

integracji z Platformą e-usług".  
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Etap IA – Analiza 

przedwdrożenio 

wa integracji z 

Platformą eusług  

Grupa 
produktów  
Integracja   
ET1A.IN.API  

Krótki opis produktu: 
Wykonawca przygotuje opis 
źródeł danych, które będą 
podstawą do przekazywania 
danych do Platformy e-usług 
zgodnie z przedstawionym w 
OPZ. Opis powinien zawierać:   
1. Identyfikację tabel 
systemów HIS i systemu ERP z 
których będą czerpane 
informacje.   
2. Ocenę jakości i 
dostępności źródeł danych oraz 
identyfikację ryzyk w zakresie ich 
pozyskania  3. Opis procesów 
przepływu danych z systemu HIS 
do platformy e-usług ze 
szczególnym uwzględnieniem 
procesów wzbogacania i 
przekształceń danych (Data  
Quality)  
  
Sposób potwierdzenia 

dostarczenia produktu: 

Produkt typu dokument   

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że produkt 

określany jako "Identyfikacja 

zakresu danych wymienianych z 

Platformą e-usług" dotyczy tylko 

usługi e-Analizy, jako że w 

przypadku pozostałych usług 

wymagane do opisu składowe tego 

produktu nie istnieją.  

Zamawiający wyjaśnia, że produkt 

ET1.IN.API "Identyfikacja zakresu 

danych wymienianych z Platformą 

e-usług"  dotyczy wszystkich e-

Usług, a nie tylko samych e-Analiz. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Etap IIA – 
dostawa i  
wdrożenie  
integracji z 

Platformą eusług  

Integracja z 
Platformą 
eusług  
ET2A.SDZ.ŚRO  

Krótki opis produktu: 
Wykonawca zainstaluje, 
skonfiguruje środowisko testowe 
umożliwiające przeprowadzenie 
testów integracji z Platformą 
eusług MSWiA   
  
Sposób potwierdzenia 

dostarczenia produktu: 

Uruchomione skonfigurowane 

środowisko, podstawowe testy  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że Wykonawca ma 

obowiązek instalacji środowiska 

testowego na sprzęcie posiadanym 

i przewidywany do pozyskania 

przez Zamawiającego w ramach 

postępowania.  

Zamawiający potwierdza 

 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.4  
Harmonogram  
prac  
projektowych  
Etap II – Etap II – 

Dostawa i 

wdrożenie 

systemów 

dziedzinowych   

Systemy 
dziedzinowe 
Zamawiającego  
ET2.SDZ.ŚRO  

Krótki opis produktu: 
Wykonawca zainstaluje, 
skonfiguruje środowisko testowe 
umożliwiające przeprowadzenie 
testów integracji z Platformą 
eusług MSWiA oraz testów 
akceptacyjnych  
  
Sposób potwierdzenia 

dostarczenia produktu: 

Uruchomione skonfigurowane 

środowisko, podstawowe testy  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że Wykonawca ma 

obowiązek instalacji środowiska 

testowego na sprzęcie posiadanym 

i przewidywany do pozyskania 

przez Zamawiającego w ramach 

postępowania.  

Zamawiający potwierdza 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.4  
Harmonogram  
prac  
projektowych  
Etap II – Etap II – 

Dostawa i 

wdrożenie 

systemów 

dziedzinowych   

Systemy 
dziedzinowe 
Zamawiającego  
ET2.EUS.SOF  

Krótki opis produktu:  
Oprogramowanie zapewniające 
integracje z Platformą e-usług w 
obszarze: e-EDM, e-Rejestracji, 
eAnaliz  
  
Sposób potwierdzenia 
dostarczenia produktu:  
Skompilowane wersje modułów 

oprogramowania.  

Zwracamy uwagę na niespójność w 
rozdziale '3.4 Harmonogram prac 
projektowych' dot. tabeli etapu II 
'Etap II – Dostawa i wdrożenie 
oprogramowania' z informacją 
zawartą przed tabelą etapu IA  
'Etap IA – Analiza 
przedwdrożeniowa integracji z 
Platformą e-usług'. Chodzi o 
obszar zadań związanych z 
Integracją systemów 
dziedzinowych (Etapy oznaczone 
literą A) z wytwarzaną w ramach 
odrębnego postępowania 
Platformą e-usług MSWiA. 
Prosimy o usunięcie z tabeli 'Etap 
II – Dostawa i wdrożenie 
oprogramowania' wymagań - 
ET2.SDZ.ŚRO, ET2.EUS.SOF, 
ET2.EUS.TST i ET2.EUS.TES gdyż 
zadania te dotyczą prac 
związanych z Integracją systemów 
dziedzinowych (Etapy oznaczone 
literą A) z wytwarzaną w ramach 
odrębnego postępowania  
Platformą e-usług MSWiA i zostały 
opisane przez Zamawiającego i 
zamieszczone w tabeli 'Etap IIA – 
dostawa i wdrożenie integracji z  
Platformą e-usług'  

Dokonano zmian w OPZ. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania dla 
modułu Ruch  
Chorych (Izba  
Przyjęć, Oddziały)   

WYM.RCH.134  System musi umożliwiać 

rejestrację wykonanych oraz 

zlecanych pacjentowi usług, 

w szczególności:  - diet  

Czy chodzi o możliwość rejestracji 

wykonanych oraz zlecanych 

pacjentowi elementów leczenia a 

w szczególności diet ?  

Zamawiający potwierdza 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.8 Wymagania 

w zakresie 

gwarancji  

   W całym okresie świadczenia 
usług serwisu gwarancyjnego 
Wykonawca gwarantuje poniższe 
terminy naprawy błędów zgodnie 
z warunkami zawartymi w 
Umowie.   
Status zgłoszenia  Maksymalny 
czas reakcji do Maksymalny 
czas naprawy do  
Błąd krytyczny 16 godzin                  

Czy w wymaganiu chodzi o dni 
robocze ?  

  

Tak, wskazanie czasu odnosi się do 
dni roboczych. 

 

   36 godzin  
Błąd niekrytyczny  72 godzin           

5 dni  
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.3.1 Opis 

systemów 

Zamawiającego  

   Str. 16 OPZ, tabele: - 'Serwery:' i 

'Macierze:'  
Jakie jest wykorzystywane 
oprogramowanie do wirtualizacji 
na serwerach aplikacyjnych?  
  
Które z serwerów są serwerami 
przeznaczonymi na środowisko 
serwerów aplikacyjnych Xeon 
E52620 czy Xeon E5-2403?  
  
Ile sztuk serwerów fizycznych jest 
przeznaczone na wirtualne 
środowisko aplikacyjne ?  
  
Jaka jest utylizacja/obciążenie CPU 
i pamięci RAM poszczególnych 
serwerów wirtualnych środowiska 
aplikacyjnego w godzinach 
szczytu?  
  
Jaka moc obliczeniowa (ilość 
pamięci RAM i vCore/wątków CPU) 
została przydzielona w środowisku 
wirtualizacji na:  
a) System AMMS  
b) Systemy inne niż AMMS  
c) Pozostała w rezerwie  
(niewykorzystana)  
  
Prosimy o podanie listy serwerów 
wirtualnych przeznaczonych na 
system Asseco uwzględniając 
następujące pola:  

Ze względu na planowaną 
wymianę serwerów 
bazodanowych, wirtualizacyjnych 
oraz macierzy, przydzielenie 
zasobów zostanie ustalone w 
ramach analizy 
przedwdrożeniowej. 
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a) Przeznaczenie wirtualki  
b) Liczba CPU  
c) Ilość pamięci RAM  
d) Ilość przestrzeni HDD  
  
Jaka jest obecnie ilość pamięci 
RAM na fizycznych serwerach baz 
danych ?  
  
Jaki jest obecnie przydzielony 
obszar pamięci SGA i PGA dla 
wszystkich uruchomionych 
instancji Oracle ?  
  
Jaka jest obecnie dostępna ilość 

wolnego miejsca na macierzy, 

która może być przeznaczona na 

system AMMS ?   
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.6 Wymagania  
dla sprzętu i  
oprogramowania 

systemowego  

   W ramach realizacji 
zamówienia 
Wykonawca 
zobowiązany będzie  
do instalacji i 
konfiguracji 
Rozwiązania na 
sprzęcie wskazanym 
przez 
Zamawiającego 
zgodnie z 
opracowaną i 
zaakceptowaną na 
etapie analizy  
przedwdrożeniowej 
„Architekturą 
systemu”. W ramach 
zamówienia 
Wykonawca  
będzie 
zobowiązany   do 
realizacji 
kompletu prac 
niezbędnych do 
uruchomienia 
produkcyjnego 
dostarczanego 
Oprogramowania 
w tym do  
konfiguracji sprzętu, 

instalacji  
oprogramowania 

standardowego i 

Prosimy o 
doprecyzowanie 
czy opisywany 
sprzęt to sprzęt, 
który 
Zamawiający 
wykorzystuje już 
w bieżącej 
działalności, tzn. 
czy jest to sprzęt 
o którym mowa 
w rozdziale 3.3.1 
Opis systemów 
Zamawiającego 
'Str.16 OPZ, 
tabele: - 
'Serwery:' i 
'Macierze:''? Czy 
też jest to sprzęt, 
którym 
Zamawiający 
będzie 
dysponował i 
dotychczas nie 
był on 
wykorzystywany 
przez 
Zamawiającego 
w bieżącej 
działalności ?  
Jeżeli sprzęt na 

który powołuje 

się  

Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie jednokrotne przeniesienie systemu z 
obecnie używanej infrastruktury serwerowej na serwery, które mają zostać 
dostarczone w ramach osobnego postepowania. 
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dedykowanego. W 

ramach realizacji 

zamówienia 

Zamawiający 

udostępni 

Wykonawcy 

następujący sprzęt 

komputerowy:    

Zamawiający w 
rozdziale '3.6 
Wymagania dla 
sprzętu i 
oprogramowania 
systemowego' 
jest sprzętem, 
którym  
Zamawiający 

będzie 

dysponował i  
dotychczas nie 

był on 

wykorzystywany 

przez 

Zamawiającego w 

bieżącej 

działalność - czy 

Zamawiający 

dopuszcza jego 

rozbudowę w 

przypadku 

zaistnienia takiej 

konieczności, w 

trakcie 

realizowania 

projektu np. o 

wykorzystanie 

sprzętu 

dotychczas 

posiadanego 

przez 
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Zamawiającego 

lub poprzez 

zakup nowych 

jego składników?  
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.6 Wymagania  
dla sprzętu i  
oprogramowania 

systemowego  

   Parametry sprzętu 
oraz 
oprogramowania, 
które  
Zmawiający zamierza 
udostępnić 
Wykonawcy w celu 
realizacji zamówienia 
zostały  
przedstawione w 

załączniku nr 1 do 

OPZ „Wymagania na 

elementy 

Infrastruktury 

techniczno-

systemowej”.  

Prosimy 
Zamawiającego o 
podanie 
parametrów 
sprzętu oraz 
oprogramowania, 
które  
Zmawiający 

zamierza 

udostępnić 

Wykonawcy w 

celu realizacji 

zamówienia 

ponieważ zapis 

prowadzi do 

nieistniejącego 

załącznika.  

Ze względu zakup infrastruktury serwerowo-systemowej w osobnym postępowaniu, 
Zamawiający wskazuje odnośnik do postępowania: 
https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/demand/notice/public/58792/details. 
Specyfikacja sprzętu znajduje się w pliku Załącznik do OPZ Specyfikacja sprzętu.xlsx 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.2.2  
Wymagania dla 
lokalnego 
Repozytorium  
EDM  

WYM.REP.004   
     

System będzie 

umożliwiał w dniu 

odbioru wymianę 

dokumentacji 

medycznej między 

jednostkami ochrony 

zdrowia poprzez 

platformy regionalne 

w szczególności 

poprzez Platformę e-

usług realizowaną w 

ramach projektu e-

Zdrowie w SP ZOZ 

MSWiA: rozwój 

nowoczesnych 

eusług publicznych 

dla pacjentów  

Prosimy 

Zamawiającego 

o potwierdzenie, 

że Wykonawca 

w ramach 

postępowania  

jest 

zobowiązany do 

zapewnienia 

wymiany 

dokumentacji 

medycznej 

między 

jednostkami 

ochrony zdrowia 

poprzez 

Platformę e-

usług 

realizowaną w 

ramach projektu 

eZdrowie w SP 

ZOZ MSWiA, 

natomiast w 

kontekście 

wymiany 

dokumentacji 

medycznej 

poprzez inne 

platformy 

regionalne, to 

wymiana 

dokumentacji 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach wymagania WYM.REP.004 oczekuje wymiany 

dokumentacji z lokalnego repozytorium EDM zgodnie z zasadami systemu P1, które są 

powszechnie znane. Wymiana nie dotyczy lokalnych systemów P1. 
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musi być 

zapewniona, o 

ile te platformy 

będą 

implementować 

interfejsy 

zgodne z 

wytworzonymi 

w tym 

postępowaniu. 

W przeciwnym  

 

    przypadku prosimy o 

opublikowanie odpowiednich 

interfejsów, umożliwiających 

wymianę dokumentacji poprzez 

inne platformy, gdyż w obecnym 

stanie Wykonawca nie ma 

możliwości wykonania rzetelnej 

wyceny kosztów realizacji 

projektu.  
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.2.2  
Wymagania dla 
lokalnego 
Repozytorium  
EDM  

WYM.REP.006   
     

System umożliwia integrację 

między systemami medycznymi 

klasy HIS, AIS, LAB, RIS 

dowolnych producentów za 

pomocą API udostępnianych 

przez system   

PYTANIE 1:  
Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że w ramach 
wymagania oczekuje 
funkcjonalności lokalnego 
Repozytorium EDM, która będzie 
umożliwiała systemom  
medycznym klasy HIS, AIS, LAB, RIS 
dowolnych producentów 
integrację z tym Repozytorium za 
pomocą udostępnianego przez 
Repozytorium API. Prosimy o 
potwierdzenie, że intencją 
wymagania jest umożliwienie 
składowania w lokalnym  
Repozytorium EDM dokumentacji 
wytwarzanej przez systemy 
medyczne klasy HIS, AIS, LAB, RIS 
dowolnych producentów, zgodnie 
z głównym założeniem, że lokalne 
Repozytorium EDM, zintegrowane 
z systemem HIS, będzie 
komponentem backupowym dla 
Centralnego Repozytorium EDM.  
  
PYTANIE 2:  
Prosimy Zamawiającego o 

wyjaśnienie co ma na myśli 

używając skrótu "AIS". Prosimy o 

okreslenie rodzaju i podanie 

konkretnej nazwy systemu, który 

będzie się integrował z lokalnym 

Repozytorium EDM albo o 

Ad. 1 - Zamawiający potwierdza 

Ad. 2 - Zamawiający wyjaśnia, że 

skrót AIS oznacz (ang. Ambulatory 

Information System). 
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usunięcie wspomnianego skrótu, 

jako że w obecnej sytuacji 

Wykonawca nie jest w stanie 

zagwarantować możliwości 

wymaganej integracji.  



dotyczy postępowania : „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy  

z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy”. 

II część odpowiedzi -24.05.2022r.  
 

 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.2.2  
Wymagania dla 
lokalnego 
Repozytorium  
EDM  

WYM.REP.012   
     

Przesyłane dane są szyfrowane i 

podpisywane podpisem 

elektronicznym co uniemożliwia 

odczytanie lub sfałszowanie 

komunikatu przez osoby 

nieuprawnione.  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że w ramach 

wymagania oczekuje, aby podczas 

wymiany danych, w celu 

uniemożliwienia odczytania lub 

sfałszowania komunikatu przez 

osoby nieuprawnione, dane były 

szyfrowane i podpisywane 

podpisem elektronicznym oraz  

Zamawiający potwierdza 

 

    przesyłane poprzez szyfrowane 

kanały dostępu.  
 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.2.2  
Wymagania dla 
lokalnego 
Repozytorium  
EDM  

WYM.REP.013   
     

Podłączenie systemu 
zewnętrznego realizowane jest 
za pomocą profili integracyjnych  
IHE XDS.b   

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że przez użyte 

sformułowanie "Podłączenie 

systemu zewnętrznego" rozumie 

możliwość integracji innych 

systemów z lokalnym 

Repozytorium EDM poprzez 

udostępniany przez Repozytorium 

interfejs pozwalający na wymianę 

elektronicznej dokumentacji 

medycznej w oparciu o profile 

integracyjne IHE XDS.b.  

Zamawiający potwierdza 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.2.2  
Wymagania dla 
lokalnego 
Repozytorium  
EDM  

WYM.REP.014   
     

Wsparcie dla protokołu HL7 v3 w 
zakresie:   
- parsowanie i 
generowanie komunikatów  
- walidacja 
komunikatów  - rejestr OID - 
generowanie  
wrapperów HL7  
(ControlActWrapper i 

TransmisionWrapper) - 

generowanie potwierdzeń Ack  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że uzna wymaganie 

za spełnione, jeżeli system będzie 

wspierał protokół HL7 v3 w 

zakresie wymaganym do integracji 

z Centralnym Repozytorium EDM 

zgodnie z opisem e-usług oraz 

wymaganiami integracyjnymi 

przedstawionym w SWZ.  

Zamawiający potwierdza 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.2.2  
Wymagania dla 
lokalnego 
Repozytorium  
EDM  

WYM.REP.016   
     

Wsparcie dla protokołu DICOM  Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że w ramach 
wymagania oczekuje, aby w 
zakresie wsparcia dla protokołu  
DICOM lokalne Repozytorium EDM 

umożliwiało deponowanie 

dokumentów tzw. manifestów, z 

pomocą których można pobierać 

dokumenty obrazowe z 

repozytorium dokumentów 

obrazowych przy wykorzystaniu 

standardu WADO.  

Zamawiający oczekuje przekazania 
opisu wyniku badania w formacie 
PIK HL7 CDA 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.2.2  
Wymagania dla 
lokalnego 
Repozytorium  
EDM  

WYM.REP.027   
     

Repozytorium weryfikuje 

metadane rejestrowanego 

dokumentu.  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że przez 

wymaganie rozumie weryfikację 

przez Repozytorium metadanych 

rejestrowanego dokumentu w tym 

w szczególności sprawdzenie 

zgodności dokumentu z 

wymaganiami standardu PIK HL7 

CDA.   

Zamawiający podtrzymuje zapisy 

OPZ jednocześnie informuję 

wszystkie informację zostaną 

ustalone na etapie analizy 

przedwdrożeniowej w zakresie 

lokalnego repozytorium lub 

Centralnego repozytorium 

Projektu 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.2.2  
Wymagania dla 
lokalnego 
Repozytorium  
EDM  

WYM.REP.028   
     

Wpisy w danych dokumentacji 

medycznej oznaczone są czasem 

wprowadzenia oraz opatrzone 

oznaczeniem osoby dokonującej 

wpisu lub zmian  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że w ramach 

wymagania oczekuje, aby każda 

wersja dokumentacji medycznej 

miała określony czas powstania 

oraz autora.  

Zamawiający potwierdza, że każda 

wersja dokumentacji medycznej 

musi posiadać oznaczenie czasem 

oraz autora. 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

3.5.2.2  
Wymagania dla 
lokalnego 
Repozytorium  
EDM  

WYM.REP.029   
     

System otwarty jest na 

możliwość opatrywania 

dokumentów podpisem 

elektronicznym oraz oznaczania 

czasem  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że w kontekście 

oznaczania czasem podpisanego 

elektronicznie dokumentu 

zaakceptuje rozwiązanie, w którym  

Oznaczenie czasem (data i 

godzina) musi wskazywać moment 

podpisania dokumentu a nie jego 

utworzenia. 

 

    dokument ten będzie opatrzony (w 

nagłówku HL7 CDA) datą 

utworzenia dokumentu, ustaloną 

na podstawie czasu serwera 

systemu dziedzinowego.  

 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania 

ogólne dla 

systemu HIS i 

administracji 

systemem HIS  

WYM.ADM.027  System umożliwia zmianę 

wielkości okien słownikowych i 

ich zapamiętanie w kontekście 

użytkownika.  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że wymaganie 

dotyczy zmiany wielkości okien, a 

nie zmiany wielkości 

wyświetlanych treści i elementów.  

Zamawiający wskazał zmianę 

wielkości okien. 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania 

ogólne dla 

systemu HIS i 

administracji 

systemem HIS  

WYM.ADM.031  Wszystkie błędy niewypełnienie 
pól obligatoryjnych oraz 
błędnego wypełnienia powinny 
być prezentowane w jednym 
komunikacie z możliwością 
szybkiego przejścia do miejsca  
aplikacji, gdzie te błędy 

wystąpiły.  

Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że "możliwość 

szybkiego przejścia do miejsca 

aplikacji, gdzie wystąpiły błędy" 

oznacza wskazanie użytkownikowi 

miejsca wystąpienia błędu lub 

pozwala na przemieszczenie 

widoku ekranu na miejsce 

wystąpienia błędu.  

Zamawiający wskazuje, że przez 

określenie "szybkiego przejścia do 

miejsca aplikacji, gdzie te błędy 

wystąpiły" należy rozumieć 

przemieszczenie widoku na 

miejsce wystąpienia błędu. 
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Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania 
ogólne dla 
systemu HIS i  
administracji 

systemem HIS  

WYM.ADM.074  System musi umożliwić 

rozpoczęcie konwersacji 

(tekstowej, audio/wideo) z 

wykorzystaniem komunikatora z 

innym użytkownikiem 

bezpośrednio z różnych miejsc 

systemu, bez konieczności 

przerywania czynności 

dotychczas wykonywanych.  

Prosimy Zamawiającego o 

wyjaśnienie, czy wymaganie 

dotyczy możliwości rozpoczęcia 

konwersacji "tekstowej i 

audio/wideo", czy "tekstowej lub 

audio/wideo"? Konieczne jest 

doprecyzowanie, czy system 

powinien umożliwiać obie formy 

konwersacji, czy wyłącznie jedna z 

nich jest wystarczająca do 

spełnienia wymagania.  

Zamawiający potwierdza, że 

system musi umożliwiać jedną z 

form konwersacji. 

Opis  
Przedmiotu 
Zamówienia 
.docx  

Wymagania 
ogólne dla 
systemu HIS i  
administracji 

systemem HIS  

WYM.ADM.106  W ramach użytkownika 

zalogowanego, system umożliwia 

wyznaczenie osoby zastępującej 

w zadanym okresie czasu, która 

czasowo przejmie prawa 

użytkownika zastępowanego. 

Użytkownik zastępujący ma 

możliwość odrzucenia 

zastępstwa.  

Prosimy Zamawiajacego o 

potwierdzenie, że użytkownik 

zastępujący powinien przejąć 

prawa (uprawnienia) użytkownika 

zastępowanego, a nie wyłącznie 

być oznaczony w systemie jako 

zastępca innego użytkownika.  

Zamawiający potwierdza, że 

użytkownik zastępujący ma przejąć 

prawa (uprawnienia) użytkownika 

zastępowanego. 
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   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

Minimalny 

zakres danych 

pobieranych z 

systemów ERP 

Partnerów 

projektu  

Plan kont :  
Identyfikator konta   
Identyfikator rodzica –  
Identyfikator konta nadrzędnego 
wypełniany tylko w przypadku, 
gdy konto ma charakter 
analityczny do innego konta.   
Nazwa konta   
Rok   
Numer konta   
Numer konta OPK   
Kod funkcji   
Kod specjalności komórki   
Ośrodek powstawania kosztów   
Konto rozrachunkowe   
Konto bilansowe   

W ramach wymienionego 
zakresu, prosimy Zamawiającego 
o następujące wyjaśnienia: 1) 
Jakie konta mają być 
przekazywane?  
2) Czym różni się identyfikator 
konta od numeru konta? 3) Co 
należy przekazać w przypadku, w 
którym rok księgowy jest 
wydłużony i trwa inaczej niż rok 
kalendarzowy? W szczególności w 
ramach jednego roku księgowego 
mogą wystąpić dwa te same 
miesiące kalendarzowe z różnych 
lat, np dwa grudnie.  
4) Czym jest numer konta OPK, w 

słowniku OPK nie ma takiego pola.  

Ad 1. - Konta znajdujące się w 
planie kont programu FK.  
Ad 2. - Identyfikator dotyczy 
wewnętrznego identyfikatora w 
systemie FK, o ile jest używane, 
numer konta jest identyfikatorom 
biznesowym, zgodnie z ustawą o 
rachunkowości.  
Ad. 3 - Taka sytuacja nie 
występuje w podmiotach MSWiA  
Ad 4 - Zgodnie z 
Rozporządzeniem MZ w sprawie 
w sprawie zaleceń dotyczących 
standardu rachunku kosztów u 
świadczeniodawców OPK 
(ośrodek powstawania kosztów) 
– wyodrębniona przez 
świadczeniodawcę jednostka 
organizacyjna lub komórka 
organizacyjna, zespół jednostek 
organizacyjnych lub komórek 
organizacyjnych, ich część lub 
wyodrębniony zakres działalności 
świadczeniodawcy, dla których 
jest prowadzona ewidencja 
kosztów. Ten element dotyczy 
wskazani jakiego OPK zgodnie z 
rozporządzeniem dotyczy dane 
konto kosztów.  
Ad 5 - Jak wyżej.  
Kod funkcji dotyczy kodów funkcji 
zgodnie z Rozporządzeniem. 
Zamawiający w OPZ wskazuje 
zakres danych, który bezie 
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przekazywany dopuszcza że w 
ramach uzgodnień element ten 
będzie przekazywany na innym 
poziomie komunikatu. 
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    Jaka jest relacja między kontem a 
OPK?  
5) Ośrodek Powstawania kosztów: 
Czy chodzi o identyfikator ośrodka 
powstawania kosztów? Jeżeli nie 
to jaka to jest informacja? Prosimy 
o potwierdzenie, że w ramach 
Ośrodka Powstawania Kosztów 
przesyłana powinna być nazwa 
OPK.  
W jakim celu poza wskazaniem 

ośrodka kosztów wskazuje się 

numer konta oraz kod specjalności 

komórki, skoro te same informacje 

są na poziomie ośrodka kosztów? 

Czy kod funkcji dotyczy kodów 

funkcji OPK wprowadzanych 

Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie zaleceń 

dotyczących standardu rachunku 

kosztów u świadczeniodawców? 

Jeżeli tak, to dlaczego kod funkcji 

jest na poziomie planu kont a nie 

na poziomie ośrodku powstawania 

kosztów?  
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   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

Minimalny 

zakres danych 

pobieranych z 

systemów ERP 

Partnerów 

projektu  

Ośrodki kosztów :  
Identyfikator ośrodka kosztów   
Cześć VII kodu resortowego   
Typ komórki organizacyjnej   
Nazwa ośrodka kosztów   
Data początku   
Data końca   

W ramach wymienionego 
zakresu, prosimy Zamawiającego 
o następujące wyjaśnienia: 1) Czy 
zakłada się, że wiele OPK może 
wskazywać na ten sam kod 
resortowy, identyfikujący 
komórkę organizacyjną 
wykonującą świadczenia 
zdrowotne w ramach zakładu?  
2) Co należy przekazać jeżeli 
jeden OPK ma przypisanych kilka 
spajalności?  
3) W jakim celu 
przekazywane są daty początku i 
końca? Jak się ma do roku, w 
którym obowiązuje dany plan 
kont, w szczególności co należy 
przekazać jeżeli jeden OPK  
istnieje przez wiele lat, a w 

którymś momencie zmienia swój 

symbol. Co w sytuacji jeżeli w 

jakimś roku dwa ośrodki 

zamieniają się symbolami 

(numerem konta). Czy dopuszcza 

się aby w trakcie trwania roku 

księgowego ośrodek zmieniał swój 

charakter czyli specjalność, kod 

resortowy czy symbol? Jeśli tak to 

jak taka zmiana ma się do planu 

kont?  

Ad.1 - Zgodnie z 
Rozporządzeniem MZ z dnia 26 
października 2020 r. w sprawie 
zaleceń dotyczących standardu 
rachunku kosztów u 
świadczeniodawców 
Ad 2. - Zamawiający wskazuje 
zakres przekazywanych danych a 
nie format ich przekazywania. 
Dlatego jeżeli w ramach analizy 
przedwdrożeniowej wyniknie taka 
sytuacja, format przekazywanych 
danych będzie uwzględniał taką 
sytuację. Według obecnej wiedzy 
Zmawiającego, taka sytuacja nie 
występuje.  
Ad3. - Data początku i końca jest 
potrzebna, ze względu na to, że 
może wystąpić sytuacja kiedy OPK 
będzie funkcjonował nie w 
pełnym wymiarze czasu roku 
obrotowego, np. oddział 
uruchomiony w trakcie roku. 
Zmiany OPK mogą następować 
zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie standardu rachunku 
kosztów i Zmawiający nie 
identyfikuje sytuacji w ramach 
której jakieś OPK mogą się 
zamienić numerami kont. 

   3.5.3.3.3  
Wymagania  

Minimalny 

zakres danych 

pobieranych z  

Obroty na kontach :  
Rok   
Miesiąc księgowy   

W ramach wymienionego zakresu, 

prosimy Zamawiającego o 

następujące wyjaśnienia:  

Zgodnie z OPZ, szczegółowy 

format danych zostanie 

opracowany na etapie realizacji 
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analizy przedwdrożeniowej we 

współpracy z Wykonawcą 

Platformy e-Usług który zostanie 

wybrany w odrębnym 

postepowaniu 

 

 integracyjne w 

zakresie e-Analiz  
systemów ERP 

Partnerów 

projektu  

Konto księgowe   
Saldo bilansu otwarcia   
Obroty bieżące Wn  
Obroty bieżące Ma   
Obroty narastające Wn   
Obroty narastające Ma   
Saldo końcowe   

1) Z jaką szczegółowością 
mają być przekazywane informacje 
w ramach obrotów księgowych - 
konieczne sprecyzowanie zakresu 
objętego planem kont. W 
szczególności dotyczy to informacji 
o kosztach rozliczanych między 
ośrodkami w drodze rachunku 
kosztów - rozliczenie kosztów nie 
musi odbywać się na kontach 
księgowych, więc takie informacje 
(koszty pośrednie, zarządu, narzuty 
od wybranego OPK, czy rozbicie na 
koszty rodzajowe) mogą być 
niedostępne z poziomu obrotówki.  
2) Czy dane mają być 

przekazywane tylko dla kont 

analitycznych czy również dla 

syntetycznych?  

Zgodnie z OPZ, szczegółowy format 
danych zostanie opracowany na 
etapie realizacji analizy 
przedwdrożeniowej we współpracy 
z Wykonawcą Platformy e-Usług 
który zostanie wybrany w 
odrębnym postepowaniu 
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   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

Minimalny 

zakres danych 

pobieranych z 

systemów ERP 

Partnerów 

projektu  

Dane kadrowe (dla okresu 
rozliczeniowego miesięcznego):   
Liczba pracowników w 
poszczególnych OPK wg 
poszczególnych kategorii (lekarz, 
pielęgniarka, fizjoterapeuta)  
Liczba etatów przeliczeniowy w  
OPK wg poszczególnych kategorii  
Liczba godzin pracy personelu w 
podziale na poszczególne OPK  
Stan zatrudnienia na dzień wg 
grup zawodowych   
Stan zatrudnienia na dzień wg 
grup zawodowych, płci i grup 
wiekowych co 5 lat.  Średni 
stan zatrudnienia w miesiącu 
wg grup zawodowych  Średnie 
wynagrodzenie w 
poszczególnych grupach 
zawodowych w podziale na 
OPK  
w przeliczeniu na etat  Średnie 
wynagrodzenie w 
poszczególnych grupach 
zawodowych w podziale na 
OPK w przeliczeniu na 
pracownika   
Średnie koszt pracy 
(wynagrodzenie + koszty 
pracodawcy) w poszczególnych 
grupach zawodowych w podziale 
na OPK w przeliczeniu na etat  
Średnie koszt pracy 
(wynagrodzenie + koszty 

1) W ramach niniejszego zakresu 
prosimy Zamawiającego o 
wyjaśnienie poniższych pojęć:  
-grupa zawodowa  
-średni stan zatrudnienia (wg jakiej 
metody powinien być liczony)  
-definicja średniego 
wynagrodzenia  
-definicja kosztów  
-grupowanie rodzajów absencji - 
Jakie dni (robocze, kalendarzowe)? 
Prosimy usunąć "itp." ponieważ nie 
pozwala na dokładne oszacowanie 
kosztów.  
  
2) W ramach załącznika nr 3 - 

Integracja z Platformą E-usług 

Zamawiający opisywał 

zobowiązanie wykonawcy jako 

przekazywanie danych do Systemu 

Raportowego, natomiast w ramach 

obszaru kadrowo-płacowego 

wymienione zostały nie dane, tylko 

konkretne wskaźniki . Prosimy o 

opublikowanie zakresu danych 

zgodnie z założeniami 

przedstawionymi w wspomnianym 

dokumencie.  

Zmawiający podtrzymuje zapisy 
SWZ z jednoczesnym usunięciem 
elementu "itp.". Zmawiający 
informuje, że tego rodzaju 
ustalenia szczegółowe są zależne 
od specyfiki pracy danego szpitala i 
będę ustalane w ramach etapu 
analizy przedwdrożeniowej, która 
zostanie zlecona Wykonawcy do 
realizacji w etapie IA 
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pracodawcy) w poszczególnych 
grupach zawodowych w podziale  
na OPK w przeliczeniu na  
pracownika   
Koszty wynagrodzeń wynikające z 

umów cywilno-prawnych w  
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   poszczególnych grupach 
zawodowych w podziale na OPK  
Liczba dni nieobecności w pracy 
w podziale na grupy zawodowe,  
OPK, wiek i rodzaj absencji  
(zwolnienia, urlopy 

wypoczynkowe, 

wychowawcze, macierzyńskie 

itp.)   

  

   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

Zakres danych 

przetwarzanych 

w ramach usług 

e-Analizy   

W zakresie budowy Systemu  
Informacji Zarządczej zakłada się, 

że system będzie udostępniał 

następujące kluczowe wskaźniki 

będące podstawą do budowy 

kokpitów menadżerskich:: 

Charakterystyka każdej komórki 

realizującej działalność leczniczą  

Prosimy Zamawiającego o o 
sprecyzowanie pojęć "komórka" i  
"OPK" z szczególnym 

uwzględnieniem ich wzajemnej 

relacji.  

Zmawiający informuje, że tego 
rodzaju ustalenia szczegółowe są 
zależne od specyfiki pracy danego 
szpitala i będę ustalane w ramach 
etapu analizy przedwdrożeniowej, 
która zostanie zlecona Wykonawcy 
do realizacji w etapie IA. Co do 
zasady w większości podmiotów 
leczniczych występuje podział 
wskazany w pytaniu Podmiot -> 
Jednostka -> Komórka gdzie 
komórka stanowi OPK. Nie można 
jednak wykluczyć sytuacji, gdy 
jedna komórka będzie posiadała 
więcej niż jeden OPK. 
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   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

Zakres danych 

przetwarzanych 

w ramach usług 

e-Analizy   

W zakresie budowy Systemu  
Informacji Zarządczej zakłada się, 

że system będzie udostępniał 

następujące kluczowe wskaźniki 

będące podstawą do budowy 

kokpitów menadżerskich:: 

Charakterystyka każdej komórki 

realizującej działalność leczniczą: 

Koszty pośrednie  

1) Prosimy Zamawiającego 
o sprecyzowanie pojęć: Koszty 
pracy, Koszty bezpośrednie, 
Koszty pośrednie, Koszty ogółem 
z uwzględnieniem relacji między 
nimi tj. które koszty zawierają się 
w innych kosztach.  
  
2) W jaki sposób dane o 

poszczególnych  kosztach będą 

pobierane z obrotów planu kont?  

Zmawiający informuje, że tego 
rodzaju ustalenia szczegółowe są 
zależne od specyfiki pracy danego 
szpitala i będę ustalane w ramach 
etapu analizy 
przedwdrożeniowej, która 
zostanie zlecona Wykonawcy do 
realizacji w etapie IA 

   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

Zakres danych 

przetwarzanych 

w ramach usług 

e-Analizy   

W zakresie budowy Systemu  
Informacji Zarządczej zakłada się, 

że system będzie udostępniał 

następujące kluczowe wskaźniki 

będące podstawą do budowy 

kokpitów menadżerskich:: 

Charakterystyka pracy oddziału 

szpitalnego  

Prosimy Zamawiającego o 

wyjaśnienie jak definiowany jest 

oddział szpitalny w kontekście 

przekazywanych danych.  

Oddział szpitalny to wyodrębniona 

komórka organizacyjna 

identyfikowana poprzez cześć VII 

kodu resortowego posiadającą typ 

komórki cześć VIII kodu 

resortowego , w którym podmiot 

wykonuje działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne szpitalne 

   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

Zakres danych 

przetwarzanych 

w ramach usług 

e-Analizy   

W zakresie budowy Systemu  
Informacji Zarządczej zakłada się, 

że system będzie udostępniał 

następujące kluczowe wskaźniki 

będące podstawą do budowy 

kokpitów menadżerskich:: 

Charakterystyka pracy oddziału 

szpitalnego: Koszt leków  

Prosimy Zamawiającego o 

wyjaśnienie na jakiej podstawie 

będzie następowała klasyfikacja 

kosztów jako koszty leków w 

kontekście przekazywanych 

danych.  

Zmawiający informuje, że tego 

rodzaju ustalenia szczegółowe są 

zależne od specyfiki pracy danego 

szpitala i będę ustalane w ramach 

etapu analizy przedwdrożeniowej, 

która zostanie zlecona Wykonawcy 

do realizacji w etapie IA 
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   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

   Struktura baz danych 

analitycznych usługi e-analizy 

będzie uwzględniała minimum 

następujące wymiary: Miejsce 

realizacji (ośrodek powstawania 

kosztów)  

Definicja wymiaru "Miejsce 

realizacji" sugeruje hierarchiczne 

ułożenie danych: Podmiot -> 

Jednostka -> Komórka, prośba o 

wskazanie gdzie w specyfikacji 

wymiany danych są wskazane te 

słowniki oraz jaka jest wzajemna 

relacja ośrodka powstawania 

kosztów do miejsca realizacji, 

podmiotu, jednostki i komórki.  

Zmawiający informuje, że tego 

rodzaju ustalenia szczegółowe są 

zależne od specyfiki pracy danego 

szpitala i będę ustalane w ramach 

etapu analizy przedwdrożeniowej, 

która zostanie zlecona Wykonawcy 

do realizacji w etapie IA. Co do 

zasady w większości podmiotów 

leczniczych występuje podział 

wskazany w pytaniu Podmiot -> 

Jednostka -> Komórka gdzie 

komórka stanowi OPK. Nie można 

jednak wykluczyć sytuacji gdy 

jedna komórka będzie posiadała 

więcej niż jeden OPK. 

   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz  

   Struktura baz danych 

analitycznych usługi e-analizy 

będzie uwzględniała minimum 

następujące wymiary: Koszty  

Prosimy Zamawiającego o 

sprecyzowanie czym są koszty inne 

i w jaki sposób będą klasyfikowane  

Zamawiający stosuje koszty 

zgodnie z definicją z Ustawy o 

rachunkowości. 

    z uwzględnieniem zakresu 

przekazywanych danych  
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   3.5.3.3.3  
Wymagania  
integracyjne w 

zakresie e-Analiz   

Wymagania w  
zakresie 
raportów 
zarządczych 
dostarczanych 
przez System e- 
Analiz   
WYM.RAP.BI.4  

System będzie udostępniał dla 

każdego Pertnera projektu 

zestawienie przychodów i 

kosztów w podziale na 

poszczególne OPK (ośrodki 

powstawania kosztów) 

wyróżniane cześcią VII kodu 

resortowego. Raport powinien 

być realizowany w wymiarze: 

miesięcznym, kwartalnym i 

rocznym. Dla każdego z 

wymiarów powinna być 

określenia okresu początkowego 

końcowego. Raport powinien 

przedstawiać koszty ogółem w 

tym: koszty bezpośrednie, koszty 

pośrednie, koszty zarządu, 

pozostałe. Dla każdej kategorii 

kosztu i przychodu powinna być 

możliwość drążenia (rozwinięcia) 

podkategorii wchodzących w 

skład kosztu zgodnie z planem 

kont.  

W jaki sposób dane o kosztach 

pośrednich zarządu, pozostałych 

mają być przekazywane do 

systemu raportującego, jeśli dane 

te nie muszą być rozliczane na 

kontach księgowych lecz w 

dedykowanych funkcjonalnościach 

i wymiarach systemu rozliczenia 

kosztów?  

Format przekazywania danych, 

zgodnie z OPZ, zostanie ustalony 

na etapie analizy 

przedwdrożeniowej. W OPZ 

Zamawiający wskazał zakres 

danych, który powinien być 

przekazany. 

 


