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DZP 2377/6/2022 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

 Na podstawie art. art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

 

 

dotyczy postępowania :  

„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy  

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

 

Ze względów na pozytywną odpowiedź do poprzednich pytań związanych z wymaganiami dotyczącymi 

bloku operacyjnego, którego Państwo nie posiadają w strukturze, prosimy o wykreślenie również 

poniższych zapisów.  

Dotyczy punktów: 

WYM.KKL.002 

WYM.KKL.003 

WYM.KKL.008 

WYM.KKL.017 

 

Odpowiedź:  Zamawiający rezygnuje ze wskazanych wymogów, zaznaczając jednocześnie, 

że w Szpitalu realizowane są procedury, których elementem jest znieczulenie miejscowe i w 

systemie musi być możliwość odnotowania tego faktu. 

 

Prosimy o określenie docelowej ilości użytkowników, która będzie wykorzystywała funkcjonalność zawartą 

w punktach: 

WYM.REP.020 

WYM.REP.021 

WYM.REP.023 

WYM.REP.024 

WYM.REP.025 

WYM.REP.026 

WYM.REP.043 

Odpowiedź: Docelowo u Zamawiającego będzie jedna osoba, która będzie wykorzystywać 
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wskazane funkcje.  

Czy w związku z chęcią podłączenia do Węzła Krajowego posiadają Państwo dokumentację 

bezpieczeństwa niezbędną do podłączenia, czy też wskazana dokumentacja ma zostać dostarczona przez 

Wykonawcę? 

Odpowiedź:  Zamawiający posiada dokumentację bezpieczeństwa niezbędną do podłączenia 

do Węzła Krajowego. 

 

Biorąc pod uwagę Artykuł 25 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  dotyczący 

uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, czy wymagają 

Państwo od Wykonawcy dostarczenia dowodów (np. raportów z szacowania ryzka, checklisty), na to że 

dostarczane rozwiązania zostały zaprojektowane i są wdrażane przy uwzględnieniu zasad wskazanych w 

art. 25 RODO?   

Odpowiedź:  Zamawiający określił wymogi prawne oraz dodatkowe wymogi bezpieczeństwa 

i nie wymaga dostarczania dodatkowych dowodów spełnienia Art. 25 RODO. 

 
 

 
 

Głuchołazy, dn. 06.06.2022r........ Kierownik Zamawiającego……. 


