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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 zapytania 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”. 

 
Pytanie 1 

Dotyczy  „Wymagania dla modułu Kalkulacja Kosztów Leczenia – system ERP” zapisów w OPZ strona 101 
oraz „Kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta” zapisów w OPZ strona 102.  

Z powyższych zapisów wynika, że Zamawiający wymaga uruchomienia kalkulacji kosztów operacji, nie 

posiadając modułu bloku operacyjnego oraz nie mając w strukturach organizacyjnych bloku operacyjnego.  
Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymagań opisanych w punktach:  

- „Wymagania dla modułu Kalkulacja Kosztów Leczenia – system ERP” strona 101 w OPZ, 
- „Kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta”  strona 102 w OPZ.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z OPZ zapisy dotyczące modułu „Blok Operacyjny”. 
 

Pytanie 2 
 Dotyczy rozdziału „3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM”: 

- WYM.REP.006 prosimy o rozwinięcie skrótu AIS i o sprecyzowanie o jaki system chodzi zamawiającemu, 
Odpowiedź: AIS - z ang. Ambulatory Information System. System medyczny usług 

ambulatoryjnych (przychodnie, pracownie, rehabilitacja), dla którego może zachodzić 

potrzeba wysyłania danych do EDM w oderwaniu od HIS Szpitala. 
 

- WYM.REP.007 czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu z „System umożliwia wymianę dokumentów 
medycznych w dowolnym formacie, w szczególności PDF, DOC, RTF, HL7 CDA” na „System umożliwia 

wymianę dokumentów medycznych w dowolnym formacie, w szczególności PDF, RTF, HL7 CDA” 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymaganie na:  „System umożliwia wymianę 
dokumentów medycznych co najmniej w formatach: PDF, RTF, HL7 CDA” 

 
- WYM.REP.018 czy Zamawiający dopuszcza możliwości logowania się spełnione przez HIS a nie 

bezpośrednio przez EDM 
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymóg dotyczący użytkowników systemu z 

wyłączeniem kont o uprawnieniach administracyjnych 

- WYM.REP.020, WYM.REP.021, WYM.REP.023, WYM.REP.024, WYM.REP.025, WYM.REP.026, 
WYM.REP.043, podane punkty wskazują na konieczność dostarczenia licencji „Zarządzanie Dokumentacją 

Medyczną” w ramach produktu ASSECO, czy Zamawiający jest wstanie zrezygnować z powyższych 
zapisów? Jeżeli Zamawiający utrzymuje zapisy prosimy o określenie liczby koniecznych licencji do 

uruchomienia systemu.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że opisał wymagania poprzez funkcjonalności jakie 
zamierza używać w nowym/rozbudowanym systemie i nie wskazywał konkretnych 

modułów. Intencja taka została zapisana w pkt. 3.5.2.1 poprzez: "Zamawiający zaznacza, że 
podział na moduł ma jedynie charakter umowny wprowadzający logiczne pogrupowanie 

wymaganych funkcjonalności i Wykonawca może dostarczyć oprogramowanie, które 

posiada inny podział pod warunkiem, że jako komplet będzie spełniało wszystkie 
wyspecyfikowane wymagania. " 

 
- WYM.REP.030 czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie kopii przez zewnętrzne narzędzie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonywanie kopii przez zewnętrzne narzędzie przy 
zapewnieniu przez Wykonawcę pokrycia kosztów związanych z licencjami oraz wdrożeniem 

i utrzymaniem zewnętrznego narzędzia przez cały okres obowiązywania umowy. 

 
- WYM.REP.038 czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu z  

„Repozytorium EDM musi współdzielić z Oprogramowaniem Zamawiającego: 
- słownik jednostek organizacyjnych, 

- rejestr użytkowników, 

- rejestr pacjentów” 
 

Na 
 

„Repozytorium EDM musi współdzielić z Oprogramowaniem Zamawiającego: 
-słownik jednostek organizacyjnych, 

- rejestr pacjentów” 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymaganie na: "Repozytorium EDM musi współdzielić z 

Oprogramowaniem Zamawiającego: 
-słownik jednostek organizacyjnych, 

- rejestr pacjentów" 

 
- WYM.REP.041 czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisów z  „Indeks dokumentacji powinien być 

zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data powstania, rozmiar, typ, data powstania.” na 
„Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data powstania, 

typ, data powstania.” 
 

Zamawiający zmienia wymaganie na: "„Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na 

informacje o dokumencie: autor, data powstania, typ, data modyfikacji." 
 

Pytanie 3 
Dotyczy „V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt 4 zdolności technicznej lub zawodowej” w SWZ: 

Treść wymagania: 

W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na dostosowaniu dziedzinowych Systemów 
Informatycznych w podmiocie leczniczym o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto każda. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza interpretację sformułowania „dostosowanie dziedzinowych Systemów 
Informatycznych” jako: 

                - rozbudowa dziedzinowych Systemów Informatycznych 
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lub 

                - wdrożenie dziedzinowych Systemów Informatycznych? 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis "dostosowanie dziedzinowych Systemów 

Informatycznych" na "wdrożenie dziedzinowych Systemów Informatycznych". 
 

Pytanie 4 

Czy w przypadku braku wymiany systemy Zamawiający jest wstanie zrezygnować z zapisów dotyczących 
testów wydajnościowych? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wyjaśnia, iż rozbudowa systemu o nowe funkcjonalności nie 
może negatywnie wpłynąć na obecną 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. 

 
 

 
Głuchołazy, dn. 19.05.2022r........ Kierownik Zamawiającego……. 


