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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 
 

SPZOZ/SAN/ZP/91/2013         Sanok dnia 24.04.2013 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/08/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Rozbudowe i modernizacje Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego Szpitala wraz z rozbudową sieci, dostawą sprzętu komputerowego i 
oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych i innych niezbędnych urządzeń 

komputerowych w ramach projektu pn. "Kompleksowa Informatyzacja Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku jako element PSIM" komplementarnego z projektem 

"Podkarpacki System Informacji Medycznej" PSIM 

 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  -dot .zał. nr 2.5 SIWZ pkt III.103  
Czy zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę pisarską i usunie zapis o punktacji 
powyższego punktu? 

103. 

Raporty wykorzystują 
kostki OLAP i umożliwiają 
tworzenie dowolnych 
raportów zgodnie z 
ustaloną konfiguracją 

TAK – 10 pkt. 
INNE – 0 pkt. 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w tabeli: 

103. 

Raporty wykorzystują 
kostki OLAP i umożliwiają 
tworzenie dowolnych 
raportów zgodnie z 
ustaloną konfiguracją 

TAK  

 
* Pytanie nr 2  -dot .zał. nr 2 do SIWZ pkt 5 
Zamawiający umieścił następujący opis: „Skaner zapewniający bezkontaktowy 
odczyt płyt obrazowych w minimum dwóch rozdzielczościach skanowania: 5,7 linii 
mm i 11,5 linii mm. Wydajność skanowania 80 kaset (35 x 35 mm) na godzinę. 
Rozdzielczość: 12 bitów. Czas odczytu płyty o wymiarach 35 x 35 na poziomie 45 
sekund. Skaner posiada pojedynczy slot na kasety, zapewnia dostęp do 
mechanizmu czytnika z poziomu użytkownika”. Opis ten jest sprzeczny z wymogami 
zawartymi w załączniki nr 2.5 do SIWZ  pkt. V.3, V.4, V.5, V.6 oraz VII.3, VII.4, VII.5, 
VII.6. W związku z tym prosimy o ujednolicenie tych zapisów poprzez modyfikację 
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opisu w załączniku nr 2 i nadanie mu brzmienia: „Skaner zapewniający 
bezkontaktowy odczyt płyt obrazowych z rozdzielczością 10 pikseli/mm (20 
pikseli/mm dla skanera obsługującego mammografię). Wydajność skanowania 60 
kaset (35 x 43 cm) na godzinę. Rozdzielczość: 16 bitów. Czas odczytu płyty o 
wymiarach 35 x 43 na poziomie 60 sekund. Skaner posiada pojedynczy slot na 
kasety, zapewnia dostęp do mechanizmu czytnika z poziomu użytkownika”.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis (zał. nr 2 pkt. 5): 
Skaner zapewniający bezkontaktowy odczyt płyt obrazowych z rozdzielczością 10 
pikseli/mm (20 pikseli/mm dla skanera obsługującego mammografię). Wydajność 
skanowania 45 kaset (35 x 43 mm) na godzinę. Rozdzielczość: 12 bitów. Czas 
odczytu płyty o wymiarach 35 x 43 na poziomie 80 sekund. Skaner posiada 
pojedynczy slot na kasety, zapewnia dostęp do mechanizmu czytnika z poziomu 
użytkownika. 
Zamawiający zmienia zapis (zał. nr 2.5 pkt. V oraz VII):Przepustowość dla kaset 
35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz. 
 
* Pytanie nr 3  -dot .zał. nr 2 do SIWZ pkt 5 
W pozycji dotyczącej konsoli techników Zamawiający wyspecyfikował monitor o 
przekątnej 17”, natomiast w załączniku nr 2.5 do SIWZ w punkach VI.6 i VIII.5 
Zamawiający wymaga monitorów o przekątnej 19”. Prosimy o ujednolicenie zapisów 
poprzez modyfikację opisu w załączniku nr 2 i nadanie w/w fragmentowi brzmienia 
„Urządzenie wyposażone w monitor o przekątnej 19 cali.” 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis (zał. nr 2 pkt. 5): Urządzenie 
wyposażone jest w monitor o przekątnej 19 cali. 
 
* Pytanie nr 4  -dot .zał. nr 2 do SIWZ pkt 5 
W pozycji dotyczącej zestawu kaset do cyfrowej radiografii Zamawiający opisuje 
kasety posiadające zintegrowaną płytę obrazową natomiast w załączniku nr 2.5 do 
SIWZ w punkcie IX.7 Zamawiający wymaga płyt nie zintegrowanych z kasetami. 
Prosimy o ujednolicenie zapisów poprzez usunięcie z załącznika nr 2 wymogu 
„Kasety posiadają zintegrowaną płytę obrazową”. 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis (zał. nr 2 pkt. 5): Kasety posiadają 
zintegrowaną płytę obrazową. 
 
* Pytanie nr 5  -dot .zał. nr 2 do SIWZ pkt 5 
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze stacją technika czytnika kodów 
kreskowych pozwalającego na łączenie danych identyfikacyjnych płyt z danymi 
pacjenta. Zapis ten wskazuje na rozwiązanie określonych producentów sztucznie 
ograniczając konkurencję. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie 
alternatywnej metody identyfikacji kaset wykorzystującej do komunikacji między 
stacją technika a kasetą fale radiowe? Rozwiązanie takie zapewnia brak możliwości 
zużycia eksploatacyjnego kasety poprzez uszkodzenie (lub wynikające z 
długotrwałego użytkowania kasety częściowe zatarcie) kodu kreskowego 
nadrukowanego na kasecie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga użycia 
kodów kreskowych na kasetach CR. 
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* Pytanie nr 6  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Prosimy aby Zamawiający wskazał jakie pracownie diagnostyczne mają zostać 
utworzone w systemie RIS oraz jakie urządzenia diagnostyczne będą podłączone do 
systemu PACS. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż ilość i rodzaj gabinetów 
diagnostycznych zostanie przekazana wykonawcy na etapie wdrożenia i 
konfiguracji systemu. Jednocześnie zamawiający informuje że wymaga aby 
dostarczona licencja na system RIS pozwalała na utworzenie nieograniczonej 
ilości gabinetów radiologicznych. 
 
* Pytanie nr 7  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 15: Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z tego zapisu w całości. Zamawiający nie powinien  
wskazywać na jakich systemach operacyjnych ma działać system PACS. 
Wykonawcy posiadają własne rozwiązania, właściwe dla posiadanego przez niech 
systemu,  a zamawiający nie może w tym momencie określić jaki system wybierze, 
dlatego wymóg jednoczesnego działania zarówno pod systemem Windows i Linux 
jest ograniczeniem trybu konkurencyjnego zamówienia publicznego, a sam wymóg 
pozostaje jednocześnie bez żadnych korzyści dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 8  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 25. Czy 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli dostarczony Program współpracuje z 
archiwum długoterminowym (off-line) - zarządzanie automatycznym przenoszeniem 
badań pomiędzy archiwami: najdawniej wykonanych? Dodatkowe funkcje pkt 25 
wskazuja na jednego dostawcę. 
Odpowiedź: Zamawiający uznaje warunek za spełniony 
 
* Pytanie nr 9  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 33: Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden 
wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 10  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 34:Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden 
wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 11  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 35: Czy 
Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów w związku z faktem iż stacje diagnostyczne i 
zainstalowanie na nich oprogramowanie diagnostyczne, choć przetwarzają dane z 
systemów RIS/PACS, stanowią osobne, niezależne instalacje? Ponadto te zapisy są 
niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ ich wymogi spełnia 
tylko jeden wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
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* Pytanie nr 12  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 36: Prosimy 
Zamawiającego o rezygnację z tego zapisu, ze względu na to, że skoro Zamawiający 
realizuje funkcjonalność za pomocą drzewa LDAP, to nie jest konieczny wspólny 
panel do zarządzania użytkownikami RIS i PACS. Czy zatem Zamawiający dopuści 
do postępowania system posiadający osobne panele administracyjne do zarządzania 
uprawnieniami użytkowników? 
Z punktu widzenia administratora takie rozwiązanie jest bardziej przejrzyste i 
funkcjonalne. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treśc pkt 36 na ”Program pozwala na 
zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, RIS i modułu dystrybucji 
webowej„ 
 
* Pytanie nr 13  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 42: Czy 
Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów w związku z faktem iż stacje diagnostyczne i 
zainstalowanie na nich oprogramowanie diagnostyczne, choć przetwarzają dane z 
systemów RIS/PACS, stanowią osobne, niezależne instalacje? Ponadto te zapisy są 
niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ ich wymogi spełnia 
tylko jeden wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 14  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 43: Czy 
Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów w związku z faktem iż stacje diagnostyczne i 
zainstalowanie na nich oprogramowanie diagnostyczne, choć przetwarzają dane z 
systemów RIS/PACS, stanowią osobne, niezależne instalacje które mogą pochodzić 
od różnych producentów? Ponadto te zapisy są niezgodne z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden wykonawca  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 15  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 44: Czy 
Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów dla stacji diagnostycznej, w związku z 
faktem iż stacje diagnostyczne i zainstalowanie na nich oprogramowanie 
diagnostyczne, choć przetwarzają dane z systemów RIS/PACS, stanowią osobne, 
niezależne instalacje, które mogą pochodzić od różnych producentów? Ponadto te 
zapisy są niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ ich wymogi 
spełnia tylko jeden wykonawca. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 16  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 49: Czy 
Zamawiający dopuści realizowanie tej funkcjonalności przez oprogramowanie 
diagnostyczne zainstalowane na stacji diagnostycznej a nie przez system PACS, 
którego istota działania jest inna? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 17  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 57,58: Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z funkcji MPR dla systemu dystrybucji obrazów. Zakres 
funkcjonalności przeglądarki dystrybucji obrazów powinien być z założenia 
referencyjny. Zaawansowane funkcje diagnostyczne są realizowane przez 
oprogramowanie stacji diagnostycznej, której dostarczenie jest również częścią 
niniejszego postępowania. Wymaganie przez Zamawiającego dostarczenia 
przeglądarki z w/w funkcjonalnościami dołączanej również do płyty z wynikiem 
badania, jest zupełnie bezzasadne. Pacjent nie będzie z tego korzystać, ponieważ od 
stawiania diagnozy jest lekarz radiolog.  
Lekarz wykorzystując dane nagrane na płycie powinien w razie potrzeby użyć pełnej 
palety narzędzi diagnostycznych. z poziomu stacji diagnostycznej, bez której nie ma 
prawa postawić diagnozy. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 18  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl., ppkt nr 71: Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z funkcji MPR w przeglądarce obrazów diagnostycznych 
dla systemu dystrybucji obrazów oraz dołączanej do płyty z wynikiem badania.Zakres 
funkcjonalności tej przeglądarki powinien być z założenia referencyjny. Wymaganie 
przez Zamawiającego dostarczenia przeglądarki z w/w funkcjonalnościami 
dołączanej również do płyty z wynikiem badania, jest zupełnie bezzasadne i 
krzywdzące dla producentów, którzy tej bezużytecznej funkcjonalności nie posiadają. 
Narzędzia stricte diagnostyczne powinny być stosowane na stacji diagnostycznej a 
nie w systemie dystrybucji obrazów czy w przeglądarce dogrywanej do płyty CD/DVD 
wydawane pacjentowi. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 19  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD – W związku z tym, że na rynku 
funkcjonują również inne rozwiązania niż system firmy PIXEL S.C., której 
oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD Zamawiający dokładnie opisuje, prosimy 
Zamawiającego o zrezygnowanie z pkt II i jego podpunktów w całości, lub 
dopuszczenie rozwiązania, w którym zlecenie nagrania płyty dla pacjenta w raz z 
nadrukiem (konfigurowalnym) generowane jest po kliknięciu odpowiedniej ikony w 
systemie RIS lub PACS bez  konieczności logowania się do kolejnej aplikacji. To 
dużo bardziej praktyczne i szybsze rozwiązanie dla personelu. Proponowane przez 
nas rozwiązanie nie narzuca zamawiającemu dostarczenia konkretnego urządzenia, 
gdyż nasz system RIS/PACS nie korzysta z zewnętrznych aplikacji do zlecania i 
nagrywania badań. Podłączenie tego urządzenia nie generuje dodatkowych kosztów. 
Zwracamy także uwagę na fakt, iż każdy robot do nagrywania badań CD/DVD 
dostępny na rynku posiada własne oprogramowanie dostarczane przez producenta, 
pozwalające na sprawdzenie statusu robota, tuszu i nagrywarek. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym zlecenie nagrania 
płyty dla pacjenta generowane jest po kliknięciu ikony w systemie RIS lub 
PACS bez konieczności logowania się do innej aplikacji. 
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* Pytanie nr 20  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 12. Prosimy aby Zamawiający 
zrezygnował z tego wymogu gdyż leży on w sprzeczności z poprzedzającym go ppkt. 
11. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. Według zamawiającego ppkt 11 i 
12 nie są ze sobą sprzeczne. 
 
* Pytanie nr 21  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 14: Prosimy aby Zamawiający 
dopuścił system realizujący funkcjonalności opisane w tych ppkt.  z poziomu systemu 
PACS. Nie ma to żadnego znaczenia dla użytkownika. Systemy RIS/PACS różnych 
producentów realizują podobne funkcjonalności ale często z poziomu innych aplikacji 
systemu. Zamawiający wymaga aby systemy RIS/PACS pochodził od tego samego 
producenta, zatem nie ma dla Niego znaczenia gdzie dokładnie dana funkcjonalność 
będzie miała swoje źródło, ważne by była ona zrealizowana. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności z ppkt 14 z 
poziomu systemu PACS. 
 
* Pytanie nr 22  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 15,16,17: Prosimy aby 
Zamawiający dopuścił system realizujący funkcjonalności opisane w tych ppkt.  z 
poziomu systemu PACS. Nie ma to żadnego znaczenia dla użytkownika. Systemy 
RIS/PACS różnych producentów realizują podobne funkcjonalności ale w naszym 
przypadku z poziomu innych aplikacji systemu. Zamawiający wymaga aby systemy 
RIS/PACS pochodził od tego samego producenta, zatem nie ma dla Niego znaczenia 
gdzie dokładnie dana funkcjonalność będzie miała swoje źródło, ważne by była ona 
zrealizowana. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności paktów 15, 
16,17 z poziomu systemu PACS. 
 

* Pytanie nr 23  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 25: Zalecamy 
Zamawiającemu rezygnację z tego ppkt. na rzecz standaryzacji danych pacjenta 
rejestrowanego w poszczególnych gabinetach w celu łatwiejszego przyjmowania 
pacjenta na badania. Ponadto te zapisy są niezgodne z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden wykonawca  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis.  
 
* Pytanie nr 24  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 27: Prosimy Zamawiającego o 
rezygnację z tego wymogu gdyż jest on niepraktyczny i jego wdrażanie uważamy za 
bezcelowe, wręcz szkodliwe dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis.  
 
* Pytanie nr 25  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 48. Prosimy aby Zamawiający 
zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden wykonawca. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ppkt 48. 
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* Pytanie nr 26  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 50. Prosimy aby Zamawiający 
zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ppkt 50. 
 
* Pytanie nr 27  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 51. Prosimy aby Zamawiający 
zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 28  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 83. Czy Zamawiający 
zrezygnuje z tego wymogu, jako niezgodnego ze standardami DICOM.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 29  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 95. Czy Zamawiający dopuści 
system, który nie posiada funkcji importu danych opisanych w tych ppkt-ach, 
ponieważ gdy system HIS wysyła zlecenia do RIS słowniki są automatycznie 
aktualizowane na podstawie danych HIS. Jest to rozwiązanie praktyczne i w ramach 
integracji z systemem nadrzędnym jakim jest Szpitalny System Informacyjny, 
uznawana za najbardziej bezpieczne, ponieważ dane w systemie RIS są 
automatycznie dopasowywane do systemu HIS, a nie odwrotnie. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ppkt 95. 
 
* Pytanie nr 30  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 96. Czy Zamawiający dopuści 
system, który nie posiada funkcji importu danych opisanych w tych ppkt-ach, 
ponieważ gdy system HIS wysyła zlecenia do RIS słowniki są automatycznie 
aktualizowane na podstawie danych HIS. Jest to rozwiązanie praktyczne i w ramach 
integracji z systemem nadrzędnym jakim jest Szpitalny System Informacyjny, 
uznawana za najbardziej bezpieczne, ponieważ dane w systemie RIS są 
automatycznie dopasowywane do systemu HIS, a nie odwrotnie. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 

* Pytanie nr 31  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 97. Czy Zamawiający dopuści 
system, który nie posiada funkcji importu danych opisanych w tych ppkt-ach, 
ponieważ gdy system HIS wysyła zlecenia do RIS słowniki są automatycznie 
aktualizowane na podstawie danych HIS. Jest to rozwiązanie praktyczne i w ramach 
integracji z systemem nadrzędnym jakim jest Szpitalny System Informacyjny, 
uznawana za najbardziej bezpieczne, ponieważ dane w systemie RIS są 
automatycznie dopasowywane do systemu HIS, a nie odwrotnie. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 32  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 99. Czy Zamawiający dopuści 
system, który nie posiada funkcji importu danych opisanych w tych ppkt-ach, 
ponieważ gdy system HIS wysyła zlecenia do RIS słowniki są automatycznie 
aktualizowane na podstawie danych HIS. Jest to rozwiązanie praktyczne i w ramach 
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integracji z systemem nadrzędnym jakim jest Szpitalny System Informacyjny, 
uznawana za najbardziej bezpieczne, ponieważ dane w systemie RIS są 
automatycznie dopasowywane do systemu HIS, a nie odwrotnie. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 

* Pytanie nr 33  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 103. Czy Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeśli wraz z systemem dostarczony zostanie edytor raportów 
pozwalający na tworzenie dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 34  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 105. Czy Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeśli system będzie obsługiwał następujące formaty wyjściowe 
żądanego raportu: XLS,CSV,HTML.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 35  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 107. Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden 
wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 

* Pytanie nr 36  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 115. Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden 
wykonawca. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 37  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 118. Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden 
wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia ppkt 118 ” System wyświetla listę wyników 
zleceń „ 
 
* Pytanie nr 38  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 119. Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden 
wykonawca  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 39  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 124. Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden 
wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ppkt 124. 
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* Pytanie nr 40  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Radiologiczny System Informatyczny RIS – 1 kpl. Ppkt 128. Prosimy aby 
Zamawiający zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden 
wykonawca  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ppkt 128. 
 
* Pytanie nr 41  -dot .zał. nr 2 do SIWZ 
Zamawiający wymaga: 
Skaner zapewniający bezkontaktowy odczyt płyt obrazowych z rozdzielczością 10 
pikseli/mm (20 pikseli/mm dla skanera obsługującego mammografię). Wydajność 
skanowania 45 kaset (35 x 43 mm) na godzinę. Rozdzielczość: 12 bitów. Czas 
odczytu płyty o wymiarach 35 x 43 na poziomie 60 sekund. Skaner posiada 
pojedynczy slot na kasety, zapewnia dostęp do mechanizmu czytnika z poziomu 
użytkownika. 
Prosimy o modyfikację zapisu tak aby jego wymagania były ze sobą spójne. Skoro 
Zamawiajacy wymaga skanera o wydajności skanowania 45 kaset/ godz, to  logiczne 
jest że  taki skaner nie spełni następnego wymagania czyli „Czas odczytu płyty o 
wymiarach 35 x 43 na poziomie 60 sekund”. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis (zał. 2.5 pkt V oraz VII)  
Skaner zapewniający bezkontaktowy odczyt płyt obrazowych z rozdzielczością 10 
pikseli/mm (20 pikseli/mm dla skanera obsługującego mammografię). Wydajność 
skanowania 45 kaset (35 x 43 mm) na godzinę. Rozdzielczość: 12 bitów. Czas 
odczytu płyty o wymiarach 35 x 43 na poziomie 80 sekund. Skaner posiada 
pojedynczy slot na kasety, zapewnia dostęp do mechanizmu czytnika z poziomu 
użytkownika. 
Zamawiający zmienia zapis (zał. nr 2.5 pkt. V oraz VII):Przepustowość dla kaset 
35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz. 
 
* Pytanie nr 42  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ 
Zamawiający wymaga: Pkt. 14 Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie 
diagnozowanie i monitorowanie procesów  życiowych, np. badania urograficzne. 
TAK, załączyć certyfikat wyrobu medycznego.Diagnozowanie pacjentów zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia może odbywac się na stacjach lekarskich 
wyposażanych w odpowiednie monitory diagnostyczne i stosowne oprogramowanie. 
W związku z powyższym powyższa funkcjonalność nie może być realizowana na 
stacji technika. Powyższe wymaganie stoi w  sprzeczności z zasadą uczciwej 
konkurencji, gdyż nie jest to istotny element stanowiska technika, a powoduje 
wykluczenie pozostałych producentów sprzętu CR. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt VI.14 
 
* Pytanie nr 43  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ pkt VI 
Zamawiający wymaga: 
VI.41 Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled 
Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for 
Imaging TAK, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta 
potwierdzoną  dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę www. Nie ma 
ustawy regulującej jakie profile IHE dany produkt powinien spełniać i konieczności 
potwierdzenia spełnienia tych profili stosowną  deklaracją. 
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Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie spełnia wymienione profile IHE  i  
posiada deklarację producenta lecz bez  potwierdzenia Portable Data for Imaging i 
Consistent Time . 
Natomiast deklaracja producenta jest ogólnie dostępna na stronie www producenta 
sprzętu. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt VI.41 na ”Oprogramowanie CR 
spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information 
Reconciliation TAK, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację 
producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę 
WWW” 
 
* Pytanie nr 44  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ pkt VIII 
Zamawiający wymaga: 
VIII.13 Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie 
procesów życiowych, np. badania urograficzne. TAK, załączyć certyfikat wyrobu 
medycznegoDiagnozowanie pacjentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
może odbywac się na stacjach lekarskich wyposażanych w odpowiednie monitory 
diagnostyczne i stosowne oprogramowanie. W związku z powyższym powyższa 
funkcjonalność nie może być realizowana na stacji technika.  
Ponadto jedynie tylko firmy Agfa certyfikuje wymienione oprogramowanie. Powyższe 
wymaganie stoi w  sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji, gdyż nie jest to 
istotny element stanowiska technika, a powoduje wykluczenie pozostałych 
producentów sprzętu CR. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt VIII.13 
 
* Pytanie nr 45  -dot .zał. nr 2.5 do SIWZ pkt VIII 
VI.41 Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled 
Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for 
Imaging TAK, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta 
potwierdzoną  dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę www. Nie ma 
ustawy regulującej jakie profile IHE dany produkt powinien spełniać i konieczności 
potwierdzenia spełnienia tych profili stosowną  deklaracją. Oferowane przez naszą 
firmę oprogramowanie spełnia wymienione profile IHE  i  posiada deklarację 
producenta lecz bez  potwierdzenia Portable Data for Imaging i Consistent Time . 
Natomiast deklaracja producenta jest ogólnie dostępna na stronie www producenta 
sprzętu. 
Dodatkowo należy zauważyć, iż Zamawiający wymagając stacji technika do 
wykonywania zdjęć mammograficznych nie wymga spełnienia profilu IHE 
Mammography Image (MAMMO), który to profil powinien być ważniejszy dla 
Zamawiajacego z racji przeznaczenia stacji technika. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. VIII.40 na „VIII.40 Oprogramowanie 
CR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient 
Information Reconciliation TAK, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć 
deklarację producenta potwierdzoną  
dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę WWW” 
 
* Pytanie nr 46  -dot .zał. nr 2.3 do SIWZ pkt 12.3 
Podczas drukowania dokumentu wygenerowanego wcześniej system powinien 
informować, że nastąpiły zmiany w danych i zaleca się utworzenie nowej wersji 
dokumentu. 



                                                               Strona 11 z 44                                         SPZOZ/SAN/ZP/91/2013                                          

 

 

Czy można uznać wymaganie za spełnione jeśli system poinformuje o potrzebie 
wygenerowania nowej wersji dokumentu w przypadku, gdy data generacji wersji 
poprzedniej dokumentu jest starsza niż data edycji danych pobytu pacjenta w 
placówce ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza funkcjonalność informowania 
użytkownika o potrzebie wygenerowania nowej wersji dokumentu w przypadku, 
gdy data generacji poprzedniej wersji dokumentu jest starsza niż data edycji 
danych pobytu pacjenta w placówce. 
 
* Pytanie nr 47  -dot .zał. nr 2.3 do SIWZ pkt 41.4, 41.7 
Jaka firma jest producentem tych aparatów? Prosimy o podanie numeru i modelu 
tych aparatów ? 
Odpowiedź: Pkt. 41.4 – urządzenie: Gempremier 3000 Model 5700, nr seryjny 
21581, producent: Instrumentation Laboratory. 
Pkt. 41.7 – urządzenie: SAS-MX Elite 300, nr seryjny E2W0834, producent: 
Wealtec Corp. 
 
* Pytanie nr 48  -dot. SIWZ pkt XII 
Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy 
niż 3 lata zrealizował lub realizuje należycie, co najmniej jedno zamówienie 
polegające na :  
- budowie (tj. dostawie i wdrożeniu) Zintegrowanego Systemu Informatycznego w 
jednostce opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną, przeznaczonej co 
najmniej dla 100 użytkowników o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 
brutto, w skład którego wchodzi:  
- budowa sieci,  
- dostawa sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto,  
- wdrożenie systemu obiegu dokumentów lub system wspomagania zarządzania,  
i potwierdzi ten fakt np. referencjami, ww. dokument powinien określać datę jego 
wystawienia, podmiot wystawiający dokument i przedmiot. 
Czy zamawiający uzna warunek za spełniony polegający na dostarczeniu referencji: 
budowy ZSI, dostawy sprzętu i budowy sieci w jednym zadaniu, uzupełnione o 
referencje z wdrożenia systemu obiegu dokumentów lub systemu wspomagania 
zarządzania z innego postępowania na łączną kwotę przewyższającą 1 000 000,00 
zł. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił warunek w dniu 16.042013 (zmiana SIWZ oraz 
ogłoszenia o zamówieniu) 
 
* Pytanie nr 49  -dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Dlaczego tylko rozwiązania narzędziowe IDC 110 lub LSA+ są uznane jako jedyne 
dopuszczone do tej inwestycji a beznarzędziowe uważa się za nieodpowiednie i 
gorszej jakości, skoro większość producentów okablowania strukturalnego ma w 
swojej ofercie takie rozwiązania i stosuje je jako rozwiązania równorzędne? 
Konstrukcja rozwiązań beznarzędziowych nie odbiega jakością od narzędziowych a 
trwałość złącza wynika z wyjątkowej konstrukcji modułów połączeniowych, co zostało 
potwierdzone badaniami niezależnych laboratoriów. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. Wielu producentów stosuje 
rozwiązania narzędziowe co nie stanowi naruszenie konkurencji. 
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* Pytanie nr 50  -dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Dlaczego tylko rozwiązania modularne paneli krosowych są uznane jako jedyne 
dopuszczone do tej inwestycji a panele krosowe oparte w swojej konstrukcji na 
zamontowanych złączach IDC na płycie czołowej za bardziej awaryjne, 
nieodpowiednie i gorszej jakości, skoro większość producentów okablowania 
strukturalnego ma w swojej ofercie takie rozwiązania? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. Wielu producentów stosuje 
panele krosowe o konstrukcji modularnej co nie stanowi naruszenie 
konkurencji. 
 
* Pytanie nr 51  - dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Prosimy o wskazanie dokumentów, wyników z badań niezależnych instytucji lub 
laboratoriów, które potwierdzały by argumenty o wyjątkowej usterkowości 
powyższych niedopuszczonych przez zamawiającego elementów sieci. Według nas 
tezy stawiane przez zamawiającego wynikają z subiektywnych a nie obiektywnych 
opinii osoby konstruującej załącznik nr 2.1 niepopartych jakimikolwiek  niezależnym 
opracowaniem.  
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
 
* Pytanie nr 52  - dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Dlaczego instalacja ma być poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji 
U/UTP o częstotliwości min. 250MHz i średnicy żyły 23AWG z pozytywnymi 
parametrami transmisyjnymi do 300MHz ? 
Co zamawiający rozumie pod pojęciem pozytywne parametry i jak udokumenować te 
pozytywne parametry skoro w miernikach sieci można ustawić pomiar kat. 6 a normy 
przypisują do tej kategorii pasmo transmisyjne 250MHz i nie ma możliwości 
ustawienia tych oto mierników na inne pasmo? Wszystkie standardy określają dla 
kategorii 6 wydajność transmisyjną do 250MHz oraz wartość graniczną na poziomie 
250 MHz dla tej klasy okablowania. Do obsługi 1Gbps (założenie normy) wystarczy 
250 MHz. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. parametrów transmisyjnych, 
wielu producentów stosuje kable o pozytywnych parametrach kat. 6 przy 
częstotliwościach 300 MHz a nawet wyższych co nie stanowi ograniczenia 
konkurencji. 
 
* Pytanie nr 53  - dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Dlaczego gabaryty gniazd RJ45 nie mogą być różne niż 30,48 x 14,48 x 16,13mm [D 
x S x W]. skoro wartością nadrzędną jest to aby zapewnić możliwość zamontowania 
w jednej płycie czołowej standardu Mosaic45 (45x45mm) dwóch modułów gniazd 
RJ45 lub w płycie czołowej standardu 50x50mm 3 modułów gniazd RJ45, jeżeli 
rozwiązania konkretnego producenta systemu okablowania pozwalają na 
zastosowanie gabarytowo innych gniazd a ostatecznie spełniających  wymagania 
nadrzędne co do typu punktu abonenckiego oraz właściwych norm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o dowolnych 
gabarytach, ale takich które spełniają wszystkie wymagania techniczne 
specyfikacji zarówno pod kątem metody montażowej oraz instalacji ich w 
płytach czołowych gniazd Mosaic 45 pod warunkiem zapewnienia 
normatywnych promieni gięcia dla zainstalowanych kabli. 
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* Pytanie nr 54  - dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Dlaczego moduły gniazd wyposażone w dodatkowe elementy obiektywnie 
poprawiające skuteczność ochrony złącza w tym wypadku klapki przeciwkurczowe są 
wg. Zamawiającego przyczyną obniżenia niezawodności złącza skoro te elementy z 
reguły nie są bezpośrednio zintegrowane z elementami gniazda odpowiedzialnymi za 
właściwości transmisyjne, a ich przeznaczenie to ochrona złącza przed dostaniem 
się zanieczyszczeń? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. Zamawiający wymaga klapek 
przeciwkurzowych zintegrowanych z płytą czołową Mosaic 45.  
 
 
* Pytanie nr 55  - dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Następny zapis, że należy zastosować moduły gniazd, które posiadają 
„przeźroczystą”, zatrzaskiwaną nakładkę. Zrozumiały jest powód że nakładka ma 
stanowić zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla ze złącza IDC, natomiast to że 
nakładka ma być przeźroczysta w celu zapewnienia możliwości wizualnego 
sprawdzenia prawidłowego rozplotu jest dyskusyjne i znowu ogranicza możliwość 
doboru rozwiązań. W wielu rozwiązaniach nie ma potrzeby stosowania 
przeźroczystej nakładki dlatego, że nakładki są tak skonstruowane że mimo swojej 
nieprzeźroczystości umożliwiają i tak wizualne sprawdzenie poprawności połączenia. 
Natomiast sam pomiar dynamiczny, ostateczny - certyfikujący dany tor w którym 
zostało zamontowane dane gniazdo weryfikuje czy połączenie jest właściwie czy 
błędnie wykonane. Dlatego jest bezcelowym rozmontowywanie gniazd  w celu 
wizualnego sprawdzania poprawności połączenia natomiast taki zapis ogranicza 
konkurencję. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga takich modułów gniazd w których nakładki 
zabezpieczają przed wyrwaniem kabla i przerwaniem połączenia oraz są 
skonstruowane w sposób umożliwiający wizualne sprawdzenie poprawności 
połączenia. 
 
* Pytanie nr 56  -dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Dlaczego panel powinien mieć 24 moduły gniazd zgrupowane w 4, 6-modułowe 
sekcje skoro do łatwej organizacji i weryfikacji wystarczy możliwość indywidualnego 
opisu modułu ? Czy możliwy jest inny sposób oznaczenia kolorem modułu niż 
podany powyżej oczywiście sposób tez czytelny dla administratora? Z doświadczenia 
wiemy że zatrzask jest rozwiązaniem nietrwałym i wadliwym przy częstym 
przepinaniu kabli krosowych. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza panele 24 portowe o dowolnej organizacji 
gniazd na przestrzeni 1U. Zamawiający wymaga takiego panelu w którym 
będzie możliwość zastosowania etykiet opisowych z indywidualnym 
oznaczeniem każdego pojedynczego portu. 
 
* Pytanie nr 57  -dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Dlaczego podając argumentację, że ze względu na wymaganą najwyższą trwałość i 
niezawodność nie dopuszcza się kabli krosowych z wtykami tzw. zalewanymi, skoro 
kable krosowe zalewane w powszechnej opini uznane są za doskonalsze 
rozwiązanie. Z róznych testów wynika że KABLE o konstrukcji zalewanej sa kablami 
trwalszymi a ich konstrukcja poprzez zalewaną osłonkę jest węższa niż w kablach 
niezalewanych. Wymaganie co do konstrukcji tylko niezalewanej może powodować 
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problemy przy wpinaniu do gniazd urządzeń aktywnych, które często w swojej 
budowie nie pozwalają na wpinanie kabli krosowych o szerszym rozmiarze wtyku.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. Wielu producentów stosuje 
konstrukcje kabli niezalewanych, a interfejs RJ-45 w postaci wtyki jest 
znormalizowany pod względem wymiarowym co zapewnia współpracę ze 
wszystkimi urządzeniami aktywnymi. 
 
* Pytanie nr 58  -dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Zamawiający powołuje się na niebezpieczeństwo związane z występującymi na 
rynku niepełnowartościowymi kopiami, dlatego moduły gniazd RJ45 mają mieć 
wytłoczone na obudowie nazwę lub logo producenta oraz numer patentu 
przyznanego dla producenta. Tym samym zamawiający nie zakłada, że w interesie 
Właściciela systemu okablowania jest nie dopuszczenie do swojej instalacji na którą 
udziela pełnej gwarancji systemowej elementów nie pochodzących z jego oferty 
handlowej. Nie jest to powszechna praktyka oznaczanie gniazd przez producentów 
systemów okablowania strukturalnego. Powszechną praktyką jest umieszczanie na 
gnieździe nazwy systemu okablowania oraz kategorii złącza. Alternatywnym 
rozwiązaniem jest stosowanie indywidualnego opakowania z logo producenta, typem 
i kategorią złącza co czyni wystarczającym zabezpieczenie przed ewentualnymi 
niepełnowartościowymi kopiami. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie gniazd z trwale naniesioną 
nazwą / logiem producenta oraz kategorią wydajności. 
 
* Pytanie nr 59  -dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Jednocześnie wymogi tego przetargu nakładają zarówno na wykonawcę, który jest 
Certyfikowanym Instalatorem (działającym w imieniu producenta okablowania) 
danego systemu okablowania jak i na samego Właściciela systemu okablowania 
strukturalnego pełen nadzór nad instalacją w czasie trwania powyższej inwestycji. 
Taki proces realizacji inwestycji eliminuje możliwość zainstalowania innych 
elementów systemu niż dopuszczone przez Właściciela systemu okablowania 
zarówno na etapie budowy jak i na późniejszym, końcowym etapie pomiarów sieci. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg nadzoru nad realizacją budowy 
sieci przez producenta i wymaga gwarancji o zakresie podanym w SIWZ. 
 
* Pytanie nr 60  -dot. zał. 2.1 do SIWZ  
Zapis w dokumentacji przetargowej ,producent oferowanego systemu okablowania 
strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe potwierdzone 
następującymi programami i certyfikatami: Six Sigma, ISO 9001, GHMT Premium 
Verification Program oraz Producent systemu musi przedstawić odpowiednie 
certyfikaty niezależnego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO 
potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym 
punkcie normami.  
Wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing 
wystawionym przez niezależne akredytowane laboratorium testowo-badawcze, np. 
DELTA, GHMT, ETL, dotyczące zgodności komponentowej gniazda Kategorii 6 z 
wtykami różnych producentów (konieczne w celu zapewnienia prawidłowej pracy 
systemu transmisyjnego przy połączeniach z przypadkowym osprzętem 
połączeniowym). W przypadku dokumentów wystawionych przez inne niż wskazane 
laboratoria badawcze, wymagane jest posiadanie przez tą instytucję akredytację typu 
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AC (lub równoważnej) jednostki nadrzędnej w danym kraju (np. w Polsce jednostka 
nadrzędna to Polskie Centrum Akredytacji).  
Powyższy zapis eliminuje prawie wszystkich dostawców okablowania strukturalnego 
działających na rynku polskim a preferuje jeden system okablowania co jest 
niezgodne z art. 29 ust. 2 PZP.  
Wymagane przez zamawiającego systemy zarządzania jakością z reguły nie są 
stosowanie jednocześnie w jednym przedsiębiorstwie, chyba, że firma funkcjonuje w 
realiach międzynarodoych z oddziałami w wielu krajach w których różne 
indywidualne standardy są rzadziej lub częściej stosowane. W Polsce najczęściej 
stosowanym systemem jakości jest ISO 9001, jest to norma międzynarodowa a jej 
wysokie standardy są honorowane na całym świecie co naszym zdaniem jest 
wystarczającym do dopuszczenia produktu do w/w przetargu, spełnienie tej normy 
lub ewentualne zamienne z innymi powinno wystarczyć do dopuszczenia produktów 
danego producenta.  
Dodatkowo wymagania co do certyfikatów na poszczególne elementy toru 
transmisyjnego eliminujące np. laboratoria badawcze dysponujące akredytacją AB 
Polskiego Centrum Akredytacji w tym konkretnym przepadku uznany od wielu lat w 
Polsce i na świecie, istniejący od 1934 roku, niezależny, posiadający bogatą historię, 
uznanych specjalistów w tym zespoły naukowców i specjalistów o wysokich 
kompetencjach w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych, zatrudniający 
250 osób Instytut Łączności w Warszawie.  
To pokazuje, że powyższe zapisy są nierzetelne w swojej obiektywności i skierowane 
są tylko na rozwiązanie jednego producenta . 
Zapisy dotyczące certyfikatu De-Embedded Testing mające potwierdzić wyjątkowe 
własności złącz pewnej grupy producentów to nic innego jak nadinterpretacja 
zapisów normy. Słowa, że certyfikat De-Embedded Testing jest konieczny w celu 
zapewnienia prawidłowej pracy systemu transmisyjnego przy połączeniach z 
przypadkowym osprzętem połączeniowym jest nietrafny gdyż certyfikat ten nie jest w 
stanie zapewnić większej zgodności i poprawności pracy  z osprzętem innych 
producentów niż zgodność z w/w normami branżowymi na Kategorię 6 wg.: ISO/IEC 
11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. 
Zgodność z powyższymi normami w konsekwencji implikuje zgodność i współpracę 
złącz różnych producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ: zamawiający nie wymaga 
przedstawienia ww. certyfikatów ale wymaga posiadania przez producenta – 
wytwórcę wszystkich komponentów potwierdzenia jakości i wydajności 
stosowanych komponentów i systemów w postaci certyfikatu niezależnego 
laboratorium na zgodność z wymaganiami kat. 6 oraz certyfikatu 
potwierdzającego stosowanie procedur związanych z utrzymaniem jakości i 
właściwej logistyki przez producenta. 
 
* Pytanie nr 61  -dot. SIWZ  
Prosimy o wyjaśnienie czy „Zestaw komputerowy typ i model oferowany w dostawie 
sprzętu komputerowego” próbka ma być na komputerze spełniającym wymagania 
SIWZ czy może to być dowolny komputer wybrany przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dowolny komputer wybrany przez 
Wykonawcę. 
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* Pytanie nr 62  -dot. SIWZ  
Prosimy o wykreślenie z SIWZ ze str 9 pkt 2.5) c) (i innych miejsc SIWZ gdzie zapis 
ten jest powielony)  tj wymagania oświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli, 
jakości iż producent Zintegrowanego Systemu informatycznego Szpitala spełnia 
określone wymogi jakościowe, co najmniej w zakresie projektowania i wykonywania 
systemów informatycznych, np.: certyfikat ISO 9001: 2000 lub równoważny. 
Wskazujemy, że wymaganie to wykracza poza katalog dokumentów jakich może 
wymagać zamawiający od Wykonawców.  
W art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane dopuszczonej jest jedynie 

1) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego,  
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym; 

2)  zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem 
zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający 
odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich 
normach europejskich; 

Jasno z przepisu wynika, że certyfikat ISO producenta oprogramowania nie jest 
certyfikatem dotyczącym produktu, ponieważ jest on przyznawany podmiotowi a nie 
produktowi, zaś producent nie jest tożsamy z Wykonawcą i nie można stawiać 
warunku aby Wykonawca musiał być producentem oferowanego oprogramowania. 
Potwierdza to również linia orzecznicza KIO np. KIO 2721/12. W związku z 
powyższym wnosimy o wykreślenie tego wymagania wskazując ubocznie że 
pozostawienie jego w postępowaniu może skutkować naliczeniem tzw korekty w 
wyniku kontroli projektu unijnego oraz odpowiedzialnością z tytułu dyscypliny 
finansów publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 2.5 lit. c ze SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 63  - dot. SIWZ  
Prosimy o zmianę zapisu pkt 2.5 d) tj zastąpienie słowa zwrotu „podmiot świadczący 
usługi wdrożenia” słowem „Wykonawca” ponieważ zgodnie z treścią art. 6 ust 1 pkt 3 
rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane, żądanie legitymowania się zaświadczeniem 
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z 
normami jakościowymi może dotyczyć wyłącznie Wykonawcy nie zaś podmiotu 
świadczącego usługi wdrożeniowe. W związku z powyższym wnosimy o zmianę tego 
zapisu wskazując, że pozostawienie w obecnym brzmieniu w postępowaniu może 
skutkować naliczeniem tzw korekty w wyniku kontroli projektu unijnego oraz 
odpowiedzialnością z tytułu dyscypliny finansów publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 2.5 lit. d ze SIWZ. 
 
* Pytanie nr 64  - dot. SIWZ  
Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 8 wymogu podania wartości powierzonej 
części zamówienia.  Wymóg ten wykracza poza zakres dopuszczonych przez Pzp 
wymagań i informacji w zakresie podwykonawców tj poza wymaganie z art. 36 ust 4 
Pzp 
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Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapis. 
 
* Pytanie nr 65  - dot. SIWZ  
Prosimy o zmianę wymagania „Opinia powinna posiadać czytelny podpis biegłego 
rewidenta oraz datę wystawienia” na „Opinia powinna posiadać dane pozwalające na 
zidentyfikowanie, że jest to dokument podpisany przez biegłego rewidenta oraz datę 
wystawienia”. Wskazujemy, że zamiast czytelnego podpisu może być np. pieczątka 
imienna. 
Odpowiedź: Zamawiający  zmienia treść na „Opinia powinna posiadać dane 
pozwalające na zidentyfikowanie, że jest to dokument podpisany przez 
biegłego rewidenta oraz datę wystawienia” 
 
* Pytanie nr 66  - dot. zał. 2 do SIWZ  
Prosimy o dopuszczenie gwarancji producenta okablowania na okres 25 lat bez 
względu na fakt, czy jest to gwarancja standardowa czy specjalna. Wskazujemy, że 
skoro będzie to gwarancja zgodna z warunkami SIWZ w zakresie usług i poziomu 
świadczenia to pozostałe fakty nie mają znaczenia. Wykonawca nie zna powodów 
dla których gwarancja specjalna różni się od gwarancji standardowej skoro jej 
warunki są takie same. Obecny zapis narusza art. 7 Pzp poprzez wprowadzenie 
warunku dyskryminującego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta okablowania na 
okres 25 lat bez względu na fakt, czy jest to gwarancja standardowa czy 
specjalna w przypadku jeżeli warunki gwarancji specjalnej nie różnią się od 
gwarancji standardowej. 
 
* Pytanie nr 67  - dot. zał. 2 do SIWZ  
Prosimy o dopuszczenie gwarancji producenta okablowania na okres 25 lat bez 
względu na fakt, czy jest to gwarancja standardowa czy specjalna. Wskazujemy, że 
skoro będzie to gwarancja zgodna z warunkami SIWZ w zakresie usług i poziomu 
świadczenia to pozostałe fakty nie mają znaczenia. Wykonawca nie zna powodów 
dla których gwarancja specjalna różni się od gwarancji standardowej skoro jej 
warunki są takie same. Obecny zapis narusza art. 7 Pzp poprzez wprowadzenie 
warunku dyskryminującego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta okablowania na 
okres 25 lat bez względu na fakt, czy jest to gwarancja standardowa czy 
specjalna w przypadku jeżeli warunki gwarancji specjalnej nie różnią się od 
gwarancji standardowej. 
 
* Pytanie nr 68  - dot. zał. 2 do SIWZ  
Prosimy o przedstawienie końcowej wersji SIWZ w zakresie wymagań dla budowy 
sieci informatycznej. Na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu 
Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (art. 29 ust 1). W załączniku nr 2 
znalazł się zapis „Z dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 2.1 do SIWZ 
należy pominąć dostawę urządzeń aktywnych, UPS i klimatyzatorów. Powyższe 
urządzenia należy dostarczyć zgodnie z Załącznikiem nr 2.2 do SIWZ.  Ponadto 
Zamawiający rezygnuje z systemu zarządzania MIIM”. Wnosimy o wykreślenie z 
dokumentacji projektowej elementów, które wykonawca ma pominąć i przedstawić 
taką wersję SIWZ, która nie budzi wątpliwości. Niedopuszczalne jest publikowanie 
SIWZ pozwalającego na domysły i wątpliwości, lub dublowanie zapisów i 
pozostawianie w gestii wykonawcy branie pod uwagę lub pomijanie elementów 
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SIWZ, tym bardziej kiedy jest to pierwotna wersja SIWZ a nie po zmianach w wyniku 
wyjaśnień lub innych działań w toku postępowania. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis.Zamawiający w sposób jasny i 
przejrzysty określił opis przedmiotu zamówienia.  
 

* Pytanie nr 69  - dot. zał. 2 do SIWZ  
Prosimy o jednoznaczne określenie czy  sieć informatyczna ma być zgodna z 
projektem lub nie. Na str 4 załącznika nr 2 wskazano „Wykonanie zgodnie z 
projektem lub w wypadkach szczególnych we wskazanych punktach gniazd 
sieciowych wraz z przyłączem do urządzeń końcowych oraz wykonanie dokumentacji 
powykonawczej „.Wykonawca po lekturze SIWZ nie jest wstanie określić zakresu 
prac przy tak opisanym przedmiocie zamówienia i tym samym przedstawić 
wycenionej oferty. 
Odpowiedź: Ewentualne zmiany lokalizacji punktów dostępowych w zakresie 
każdego z pomieszczeń wymagają ostatecznego zatwierdzenia przez 
zamawiającego a przy tym nie wymagają zmiany projektu i tym samym nie 
wpływają na wartość wyceny do projektu. 
 
* Pytanie nr 70  - dot. zał. 2 do SIWZ  
Wnosimy o wykreślenie wymagania „Wszystkie wymienione prace związane z 
dostarczonym oprogramowaniem muszą zostać zrealizowane przez osoby 
posiadające aktualne certyfikaty w wyżej wymienionych modułach wystawione przez 
producenta oprogramowania. Certyfikaty tych osób należy dołączyć do oferty 
przetargowej” – wskazujemy, że zapis ten narusza art. 7 Pzp poprzez wymaganie od 
Wykonawcy aby posiadał osoby certyfikowane w zakresie produktów konkurencji. 
Dodatkowo wymóg ten nie znajduje się ani w ogłoszeniu ani w SIWZ w części 
dotyczącej wymaganych zasobów jakimi ma dysponować Wykonawca co w 
przypadku ogłoszenia narusza art. 41 Pzp. 
Odpowiedź: Zapis nie występuje w zał. nr 2 do SIWZ z dnia 15.03.2013 r. 
 
* Pytanie nr 71  -dot. zał. 2 do SIWZ  
W związku z podawaniem wydajności procesorów np. poprzez testy PassMark 
prosimy o wykreślenie wymogów co do ich częstotliwości taktowania, częstotliwości 
FSB, wielkości pamięci Cache. Zaś w przypadkach gdy opis procesora nie zawiera 
wcale danych wydajnościowych, (załącznik 2.5 pkt XI Stacja lekarska) prosimy o 
dodanie warunku wydajności zamiast wykreślanych elementów. Wskazujemy, że 
zgodnie z zaleceniami Prezesa UZP opisywanie komputerów i laptopów z zakresie 
procesora powinno odbywać się za pomocą wydajności nie zaś taktowania lub liczby 
rdzeni. Wskazujemy, że praktyki Zamawiających tożsame z zapisami tego 
postępowania wielokrotnie były piętnowane przez UZP, KIO, oraz instytucje 
zarządzające funduszami unijnymi, przez te ostatnie włącznie z wykorzystaniem tzw 
korekt finansowych projektów. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 Częstotliwości procesorów określone są w wymogach minimalnych wniosku o 
dofinansowanie. 
Dodatkowo sprecyzowano parametry wydajnościowe procesorów: 
- w zał. 2.5 pkt. IV poz. 1a i poz. 2 procesor osiągający w teście CINT2006 base 
min. 28 punktów wg strony http://www.spec.org/cpu2006/results/cint2006.html  

http://www.spec.org/cpu2006/results/cint2006.html
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- w zał. 2.5 pkt. XI poz. 1 i pkt. XII poz. 1 procesor osiągający w teście Passmark 
CPU Mark min. 6800 punktów wg strony 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
- w zał. 2.5 pkt. VI poz. 4 i pkt. VIII poz. 4 procesor osiągający w teście 
Passmark CPU Mark min. 4500 punktów wg strony 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
 
* Pytanie nr 72  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
W zakresie pamięci RAM prosimy o rezygnację z wskazywania technologii np. 
DDR3, taktowania zgodnie z zaleceniami Prezesa UZP. Wskazujemy, że praktyki 
Zamawiających tożsame z zapisami tego postępowania wielokrotnie były piętnowane 
przez UZP, KIO, oraz instytucje zarządzające funduszami unijnymi, przez te ostatnie 
włącznie z wykorzystaniem tzw korekt finansowych projektów. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nazewnictwo technologii pamięci DDR3 
oraz częstotliwości taktowania modułów pamięci zostały wykreślone ze SIWZ. 
 
* Pytanie nr 73  - dot. zał. 2.2 i 2.5 do SIWZ  
Prosimy o podanie wymagań równoważnych dla systemu WINDOWS 7 
wskazywanego w SIWZ. Podkreślamy, że zgodnie z art. 29 ust 2 co do zasady nie 
jest możliwe wskazywanie nazw produktów, zaś zapis o równoważności bez podanie 
cech równoważności i odesłania do funkcjonalności systemu nigdzie w SIWZ nie 
opisanej jest naruszeniem wskazanego art. 29 ust 2. Wskazujemy, że praktyki 
Zamawiających tożsame z zapisami tego postępowania wielokrotnie były piętnowane 
przez UZP, KIO, oraz instytucje zarządzające funduszami unijnymi, przez te ostatnie 
włącznie z wykorzystaniem tzw korekt finansowych projektów. 
Odpowiedź: W przypadku użycia przez Zamawiającego zapisu Windows w zał. 
2.2 pkt. 7.1 poz. 8 w tabeli, pkt. 7.2 poz. 7 w tabeli, pkt. 7.3 poz. 5 w tabeli oraz w 
zał. 2.5 pkt. XI poz. 1 w tabeli, pkt. XII poz. 1 w tabeli oznacza także system 
równoważny. Przez pojęcie równoważności Zamawiający rozumie system 
operacyjny posiadający niżej wymienione funkcjonalności (poprzez natywne 
dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji): 
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z 
możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – 
witrynę producenta systemu. 
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet 
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane 
bez dodatkowych opłat); 
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP 
v4 i v6. 
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 
8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, 
do której podłączony jest komputer. 
9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze 
strony producenta. 
10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu. 
11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 
12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 
dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika 
module indeksacji zasobów lokalnych. 
13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń 
czasowych. 
14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym 
modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 
15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem 
głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 
urządzeniami zewnętrznymi. 
17. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. 
19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących). 
20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę 
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu 
lub aplikacji. 
21. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach 
reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 
23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 
24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji. 
25. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 
27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 
29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z 
aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia 
systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć 
komputerową. 
30. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną 
instalację. 
31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 
32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) 
na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający 
tworzyć kopie zapasowe. 
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33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
34. Udostępnianie modemu. 
35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej. 
36. Możliwość przywracania plików systemowych. 
37. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację 
sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i 
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio 
do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 
38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za 
pomocą polityk grupowych (np przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
 
 
* Pytanie nr 74  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Prosimy o wykreślenie wymogów dotyczących oświadczeń producenta sprzętu 
komputerowego, że serwis będzie świadczony przez Autoryzowanego Partnera.  
Wykonawcy nie mają obowiązku zaopatrywania się w sprzęt komputerowy 
bezpośrednio u producentów, zaś wymóg takiego oświadczenia na potrzeby 
konkretnego postępowania oznacza, że producent sprzętu komputerowego staje się 
podmiotem decydującym który Wykonawca otrzyma takie oświadczenie i będzie miał 
możliwość złożenia oferty. Zapis ten narusza art. 7 Pzp. Wskazujemy, że praktyki 
Zamawiających tożsame z zapisami tego postępowania wielokrotnie były piętnowane 
przez UZP, KIO, oraz instytucje zarządzające funduszami unijnymi, przez te ostatnie 
włącznie  
z wykorzystaniem tzw korekt finansowych projektów. 
Odpowiedź: Zapis nie występuje w zał. nr 2.2 do SIWZ z dnia 15.03.2013 r. 
 
* Pytanie nr 75  - dot. zał. 2.5 do SIWZ  
Prosimy o wykreślenie pkt III.102 z załącznika nr 2.5 w zakresie systemu do rozliczeń 
z NFZ. Wskazujemy, że dublowanie funkcjonalności dotyczącej rozliczeń w dwóch 
miejscach będzie prowadziło do powstawania błędów w funkcjach rzutujących 
bezpośrednio na finanse szpitala. Dane z którego systemu rozliczeń z NFZ maja być 
nadrzędne, w jaki sposób maja być integrowane z danymi z HIS i jak maja być 
dzielone świadczenia do rozliczeń przez RIS i HIS. Wskazujemy że pkt XIV 9 tego 
załącznika wymagane jest przekazywanie danych niezbędnych do rozliczeń do 
systemu HIS, w którym jak się domyśla Wykonawca będą rozliczane świadczenia 
NFZ. Niejasny jest wymóg dodatkowego systemu rozliczeń wykonanego przez 
producenta systemu PACS, który będzie innym niż producent systemu HIS, biorąc 
pod uwagę m.in. wykonanie ich w dwóch różnych technologiach i wymaganą 
integracja na poziomie HL7. I jak nalezy rozumieć w kontekście pkt III.102 wymóg  
z załącznika nr 2.3 z pkt 2 2.5 gdzie ma być wspólna baza danych dla systemu 
rozliczeń, bez dublowania danychm co implikuje że system PACS powinien także 
działać na tej samej bazie i zgodnie z pkt 2 2.6 załącznika 2.3 powinien pochodzić od 
tego samego producenta co system HIS. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. III.102. 
 
* Pytanie nr 76  - dot. zał. 2.5 do SIWZ  
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Wnosimy o wykreślenie z załącznika nr 2.5 pkt XIII 5 możliwości wglądu przez innych 
uczestników postępowania do prezentacji. Wskazujemy, że w przypadku gdy 
Wykonawcy zastrzegają tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie próbki to i 
prezentacja tej próbki jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. Dodatkowo w zakresie 
tego punktu prosimy o jednolicenie wymagań co do próbki, w tym w zakresie 
terminów. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. XIII.5. Dodatkowo zakres próbki 
został rozszerzony w SIWZ. Zamawiający zażąda prezentacji oferowanych 
systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 7 dni po otworzeniu 
ofert. 
 
* Pytanie nr 77  - dot. SIWZ  
Zamawiający w SIWZ wymaga: 
Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli oferty na prezentację oferowanego 
oprogramowania  aplikacyjnego. Podczas prezentacji oprogramowania aplikacyjnego  
Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie parametrów wymaganych 
wykazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Prezentacja systemu na obecnych warunkach prowadzi de facto do wykonania 
całego przedmiotu zamówienia w zakresie wdrożenia systemu już na etapie 
prezentacji lub wręcz niemożliwe przeprowadzenie prezentacji dlatego prosimy o 
zmianę zapisów na: 
 

Minimalny zakres prezentacji/próbki oferowanego systemu: 
1. Wspólny ekran z listą modułów dostępnych przez WWW 

a. wszystkie prezentowane moduły posiadające graficzny interfejs 
użytkownika muszą działać i być uruchamiane z przeglądarki Internetowej 
bez konieczności wirtualizacji stacji roboczej 

b. krótkie omówienie modułów dostępnych na liście 
2. Moduł administracyjny 

a. utworzenie kont do logowania do modułów w trakcie prezentacji 
b. prezentacja wbudowanych profili uprawnień 
c. nadanie użytkownikowi stosownych uprawnień 
d. sprawdzenie stopnia skomplikowania hasła zgodnie z wytycznymi prawa 

dla systemów przetwarzających dane osobowe 
e. prezentacja drzewiastej hierarchii uprawnień poszczególnych funkcji 

zgodnej z elementami nawigacji w systemie 
f. ustawienie procentowej puli grafików dostępnych w e-Rejestracji do 10% 

lub innej wskazanej przez Zamawiającego podczas prezentacji 
3. Grafiki wizyt 

a. definicja grafików dostępności dla minimum 2 lekarzy 
b. ustawienie czasu trwania wizyty na 15 minut dla jednego typu wizyty oraz 

10 minut dla drugiego typu wizyty (np. odpowiednio pierwszorazowa, 
kolejna) 

c. grafiki cykliczne, w różne dni tygodnia - zdefiniowanie 
d. grafiki dostępne do rejestracji – prezentacja zdefiniowanych grafików 

4. e-Rejestracja  
a. zalogowanie się pacjenta 
b. wykazanie działania ograniczenia puli grafików dostępnych w e-Rejestracji 
c. wybranie terminu 
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d. zatwierdzenie 
e. podgląd listy zarezerwowanych terminów wizyt i lista wizyt do 

potwierdzenia 
5. Rejestracja w poradni 

a. rejestracja do gabinetu wizyty z e-Rejestracji 
b. wyszukanie pierwszych wolnych terminów z wykorzystaniem rezerwacji 

tradycyjnej 
c. dla usługi o podanej nazwie z przypisanym kodem ICD9 (użycie kryterium 

czasowego najwcześniej od godziny X, od dnia Y), wyszukanie listy 
dostępnych terminów pierwszego dnia, nawigacja do listy wolnych 
terminów kolejnego dnia wg grafików dostępności i wybór terminu 
rezerwacji 

d. wyszukanie w kolejnych miesiącach i wybór drugiego terminu bez 
wychodzenia z funkcji wyszukiwania terminów 

e. możliwość modyfikacji wybranych terminów (np. usunięcie jednego z 
wyszukanych terminów) 

f. jednorazowe zapisanie serii wybranych terminów rezerwacji 
6. Poradnia Gabinet 

a. pulpit lekarza z przykładowymi zestawieniami (w tym pacjenci z poradni 
umówieni na dzień bieżący, z możliwością interaktywnej nawigacji z 
zestawienia do zarejestrowanej wizyty) 

b. zakodowanie zarejestrowanej wizyty 
c. prezentacja ekranu wystawiania recept i wygenerowanie wydruku recepty 
d. prezentacja dostępności wyników diagnostyki (dostępne opisy, wyniki, 

zdjęcia) 
e. dla wybranego pacjenta z przykładowymi wynikami i kilkoma pobytami 

szpitalnymi i w poradni 

 przeszukiwanie historii z użyciem kryterium dat 

 chronologiczna prezentacja wyników na jednym ekranie ze 
wszystkich pobytów pacjenta (także szpitalnych oraz wizyt 
diagnostycznych np. na badanie radiologiczne) 

 po wybraniu danego badania dostęp do szczegółów zlecenia 
f. zlecenie badania do diagnostyki 

7. Szpital 
a. przyjęcie pacjenta do szpitala 
b. nadanie identyfikatora (opaska z kodem kreskowym drukowana 

automatycznie przy zapisie przyjęcia za pomocą drukarki sieciowej opasek 
podłączonej bezpośrednio do użytego na prezentacji urządzenia typu 
router lub switch, co zaprezentuje działanie oferowanego rozwiązania 
automatyzacji wydruków) 

c. wyjście do głównego menu 
d. wyszukanie pacjenta według kodu kreskowego z opaski 
e. wejście w pobyt i uzupełnienie przykładowego ustrukturyzowanego 

formularza dokumentacji medycznej na oddziale 
f. zalogowanie się równolegle do modułu administracyjnego i modyfikacja 

formularza w module administracyjnym, dodanie dwóch lub do pięciu 
atrybutów, w tym jedno pole treści formatowanej, jeden atrybut graficzny z 
możliwością oznaczenia na nim punktów opisu (konfiguracja formularza wg 
preferencji Zamawiającego zgłoszonych na prezentacji) 
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g. ponowne uzupełnienie przykładowego ustrukturyzowanego formularza 
dokumentacji medycznej, który powinien wyświetlać dodane atrybuty i 
umożliwiać wprowadzanie treści 

h. uzupełnienie nieformatowanej treści epikryzy z dodaniem indywidualnej dla 
użytkownika frazy słownikowej (tekstu standardowego), prezentacja 
automatycznego uzupełnienia frazy opisowej po wpisaniu tylko jej kodu w 
oknie wprowadzania tekstu 

i. prezentacja zapisanych danych 
j. prezentacja działania słownika języka polskiego dostępnego w polu 

wprowadzania tekstu, weryfikującego poprawność na etapie wprowadzania 
tekstu na przykładzie wybranego podczas prezentacji formularza 
zawierającego daną opisową oraz formularza epikryzy 

k. wprowadzenie zlecenia badania na morfologię i biochemię z profilami 
(testami) do wyboru przez użytkownika, zapis i automatyczna prezentacja 
wydruku zlecenia badań z kodami kreskowymi 

l. prezentacja działania paneli zleceń (dodawanie nowych badań do paneli, 
tworzenie nowego panelu szybkich zleceń, itp.) 

m. wprowadzenie nowego zlecenia wybranego losowo z dostępnych z panelu 
zleceń i automatyczne wydrukowanie skierowania na użytej podczas 
prezentacji drukarce sieciowej A4 połączonej bezpośrednio do użytego 
podczas prezentacji urządzenia typu router lub switch w celu 
zaprezentowania działania funkcjonalności oferowanego serwera 
wydruków 

n. prezentacja listy zleconych badań pacjenta (chronologicznie w obecnym i 
innych pobytach na jednym ekranie) 

o. prezentacja tworzenia planu czynności pielęgniarskich oraz ewidencji 
czynności pielęgniarskich w czasie 

p. wprowadzanie obserwacji lekarskiej lub pielęgniarskiej z podaniem daty 
obowiązywania innej niż data bieżąca i prezentacja po zapisie 

q. prezentacja automatycznego tworzenia dokumentu karty wypisowej na 
podstawie danych z systemu z możliwością wyboru badań, które mają 
pojawić się na karcie informacyjnej 

r. prezentacja dostępności wyników obrazowych i opisowych w szpitalu oraz 
laboratoryjnych 

s. prezentacja kodowania i grupowania JGP 
t. prezentacja funkcjonalności listy zakodowanych grup JGP pokazującej 

zbiorczo dla danego oddziału zakodowane grupy JGP i braki w kodowaniu, 
wraz z możliwością szybkiej zmiany zakodowanej grupy JGP z poziomu tej 
funkcji 

u. pulpit lekarza i pielęgniarki – prezentacja wielu zestawień na jednym 
ekranie: lista pacjentów szpitalnych, zlecenia z ostatniej doby, 
dokumentacja medyczna w trybie do dokończenia, wejście w kontekst 
pacjenta bezpośrednio po wskazaniu elementu z zestawienia na pulpicie 

8. Apteczka i leki 
a. zamówienie do apteki leków na oddział 
b. realizacja zamówienia leków z apteki 
c. przyjęcie do apteczki 
d. lista leków przyjmowanych przez pacjenta (powinna zawierać przykładowe 

dane) 
e. wprowadzenie nowych zleceń leków pacjentowi 
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f. prezentacja na jednym ekranie tabelarycznego zestawienia leków 
przyjmowanych w czasie przez pacjenta po zleceniu leków w podziale na 
dni i godziny oraz poszczególne leki 

g. podanie leków zleconych na oddziale przez pielęgniarkę – ewidencja 
9. Pracownia diagnostyki 

a. wyszukanie zleconego z poradni badania 
b. wprowadzenie wyniku na formularzu w pracowni diagnostyki 
c. prezentacja natychmiastowej dostępności wyniku w poradni w gabinecie 

oraz w szpitalu 
10. Rachunek za pobyt generowany z systemu medycznego 

a. zalogowanie się w module rejestracji/recepcji poradni wyszukanie lub 
rejestracja nowej wizyty 

b. wystawienie za badanie / wizytę nowego rachunku lub faktury z 
prezentacją automatycznej numeracji dokumentów 

c. zalogowanie się w module rejestracji/recepcji szpitala  wyszukanie lub 
wprowadzenie nowego komercyjnego pobytu szpitalnego 

d. przypisanie za różne usługi płatnika – pacjenta i innego komercyjnego 
płatnika współpłacącego za pobyt  

e. wystawienie za pobyt rachunku z prezentacją automatycznej numeracji 
dokumentów i wydrukiem specyfikacji do faktury dostarczanych usług z 
podziałem na płatnika: pacjent oraz inny komercyjny płatnik 

11. Rehabilitacja 
a. wprowadzenie nowego pacjenta 
b. wprowadzenie pacjentowi skierowania na rehabilitację 
c. wyszukanie w wielu grafikach ciągu występujących po sobie usług 

rehabilitacji dla całego kilkudniowego cyklu leczenia (min. 5 dni) z 
uwzględnieniem kilkuminutowych przerw między zabiegami 

d. prezentacja graficzna wyszukanych terminów z możliwością zmiany 
wyszukanego terminu za pomocą myszki w trybie przeciągnij i upuść 

e. automatyczne kodowanie wykonanych świadczeń 
12. Grafik pracy personelu medycznego 

a. w module administracyjnym oferowanego rozwiązania przypisanie 
wybranych podczas prezentacji lekarzy lub pielęgniarek zdefiniowanych w 
systemie do wybranej jednostki organizacyjnej (np. oddziału) oraz definicji 
rodzaju umowy pracy i godzin pracy do grafika planowania pracy 

b. wejście w funkcję grafika pracy personelu medycznego 
c. graficzna prezentacja listy personelu 
d. zaznaczenie planu pracy i dyżurów w poszczególne dni z prezentacją 

godzin do wypracowania i godzin pracy w dni świąteczne, nocne, itp. 
e. zapis i prezentacja po zapisie 
f. zaznaczenie wykonania planu, zapis i prezentacja po zapisie wykonania 

planu 
13. Urządzenie mobilne typu tablet oddziałowy 

a. prezentacja działania modułu na 2 wybranych przez Zamawiającego z 3 
dostarczonych na prezentację urządzeń typu tablet, z których każdy działa 
pod kontrolą innego systemu operacyjnego: Apple iOS, Google Andoid, 
Microsoft Windows 

b. jednym z celów prezentacji jest wykazanie, że oferowany moduł na 
urządzenia typu tablet jest w pełni zintegrowanym modułem razem z 
oferowanym systemem szpitalnym klasy HIS 
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c. zalogowanie się do modułu na jedno z utworzonych na prezentacji kont 
d. prezentacja predefiniowanego zestawienia listy pacjentów, których 

zalogowany użytkownik jest lekarzem prowadzącym 
e. wybranie z listy pacjenta 
f. przegląd danych pobytu, zleceń, zleconych leków, danych dokumentacji 

medycznej, które zostały dla danego pacjenta wprowadzone podczas 
prezentacji 

g. kilkukrotne wprowadzenie obserwacji parametrów życiowych do karty 
gorączkowej 

h. prezentacja dynamicznie budującego się wykresu karty gorączkowej 
i. zlecenie badania i prezentacja na module tablet oraz w systemie 

szpitalnym w module oddział na liście zleceń pacjenta zleconego badania 
j. zlecenie leku i prezentacja zleconego leku na module tablet oraz w 

systemie szpitalnym w module oddział na liście zleconych leków 
uporządkowanych chronologicznie na osi czasu według terminów podań 
leków 

k. prezentacja wyszukiwania pacjenta np. według nazwiska w module tablet 
l. prezentacja wyszukiwania pacjenta według struktury organizacyjnej i 

miejsca przebywania pacjenta 
 

Odpowiedź: Zamawiający rozszerza pkt. XIII ppkt 2.5 lit. e o zapis: 
  
Minimalny zakres prezentacji/próbki oferowanego systemu: 

1. Wspólny ekran z listą modułów dostępnych przez WWW 
a. wszystkie prezentowane moduły posiadające graficzny interfejs 

użytkownika muszą działać i być uruchamiane z przeglądarki Internetowej 
bez konieczności wirtualizacji stacji roboczej 

b. krótkie omówienie modułów dostępnych na liście 
2. Moduł administracyjny 

a. utworzenie kont do logowania do modułów w trakcie prezentacji 
b. prezentacja wbudowanych profili uprawnień 
c. nadanie użytkownikowi stosownych uprawnień 
d. sprawdzenie stopnia skomplikowania hasła zgodnie z wytycznymi prawa 

dla systemów przetwarzających dane osobowe 
e. prezentacja drzewiastej hierarchii uprawnień poszczególnych funkcji 

zgodnej z elementami nawigacji w systemie 
3. Grafiki wizyt 

a. definicja grafików dostępności dla minimum 2 lekarzy 
b. ustawienie czasu trwania wizyty na 15 minut dla jednego typu wizyty oraz 

10 minut dla drugiego typu wizyty (np. odpowiednio pierwszorazowa, 
kolejna) 

c. grafiki cykliczne, w różne dni tygodnia - zdefiniowanie 
d. grafiki dostępne do rejestracji – prezentacja zdefiniowanych grafików 

4. Rejestracja w poradni 
a. wyszukanie pierwszych wolnych terminów z wykorzystaniem rezerwacji 

tradycyjnej 
b. dla usługi o podanej nazwie z przypisanym kodem ICD9 (użycie kryterium 

czasowego najwcześniej od godziny X, od dnia Y), wyszukanie listy 
dostępnych terminów pierwszego dnia, nawigacja do listy wolnych 
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terminów kolejnego dnia wg grafików dostępności i wybór terminu 
rezerwacji 

c. wyszukanie w kolejnych miesiącach i wybór drugiego terminu bez 
wychodzenia z funkcji wyszukiwania terminów 

d. możliwość modyfikacji wybranych terminów (np. usunięcie jednego z 
wyszukanych terminów) 

e. jednorazowe zapisanie serii wybranych terminów rezerwacji 
5. Poradnia Gabinet 

a. pulpit lekarza z przykładowymi zestawieniami (w tym pacjenci z poradni 
umówieni na dzień bieżący, z możliwością interaktywnej nawigacji z 
zestawienia do zarejestrowanej wizyty) 

b. zakodowanie zarejestrowanej wizyty 
c. prezentacja ekranu wystawiania recept i wygenerowanie wydruku recepty 
d. prezentacja dostępności wyników diagnostyki (dostępne opisy, wyniki, 

zdjęcia) 
e. dla wybranego pacjenta z przykładowymi wynikami i kilkoma pobytami 

szpitalnymi i w poradni 

 przeszukiwanie historii z użyciem kryterium dat 

 chronologiczna prezentacja wyników na jednym ekranie ze 
wszystkich pobytów pacjenta (także szpitalnych oraz wizyt 
diagnostycznych np. na badanie radiologiczne) 

 po wybraniu danego badania dostęp do szczegółów zlecenia 
f. zlecenie badania do diagnostyki 

6. Szpital 
a. przyjęcie pacjenta do szpitala 
b. nadanie identyfikatora (opaska z kodem kreskowym drukowana 

automatycznie przy zapisie przyjęcia za pomocą drukarki sieciowej opasek 
podłączonej bezpośrednio do użytego na prezentacji urządzenia typu 
router lub switch, co zaprezentuje działanie oferowanego rozwiązania 
automatyzacji wydruków) 

c. wyjście do głównego menu 
d. wyszukanie pacjenta według kodu kreskowego z opaski 
e. wejście w pobyt i uzupełnienie przykładowego ustrukturyzowanego 

formularza dokumentacji medycznej na oddziale 
f. zalogowanie się równolegle do modułu administracyjnego i modyfikacja 

formularza w module administracyjnym, dodanie dwóch lub do pięciu 
atrybutów, w tym jedno pole treści formatowanej, jeden atrybut graficzny z 
możliwością oznaczenia na nim punktów opisu (konfiguracja formularza wg 
preferencji Zamawiającego zgłoszonych na prezentacji) 

g. ponowne uzupełnienie przykładowego ustrukturyzowanego formularza 
dokumentacji medycznej, który powinien wyświetlać dodane atrybuty i 
umożliwiać wprowadzanie treści 

h. uzupełnienie nieformatowanej treści epikryzy z dodaniem indywidualnej dla 
użytkownika frazy słownikowej (tekstu standardowego), prezentacja 
automatycznego uzupełnienia frazy opisowej po wpisaniu tylko jej kodu w 
oknie wprowadzania tekstu 

i. prezentacja zapisanych danych 
j. prezentacja działania słownika języka polskiego dostępnego w polu 

wprowadzania tekstu, weryfikującego poprawność na etapie wprowadzania 
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tekstu na przykładzie wybranego podczas prezentacji formularza 
zawierającego daną opisową oraz formularza epikryzy 

k. wprowadzenie zlecenia badania na morfologię i biochemię z profilami 
(testami) do wyboru przez użytkownika, zapis i automatyczna prezentacja 
wydruku zlecenia badań z kodami kreskowymi 

l. prezentacja działania paneli zleceń (dodawanie nowych badań do paneli, 
tworzenie nowego panelu szybkich zleceń, itp.) 

m. wprowadzenie nowego zlecenia wybranego losowo z dostępnych z panelu 
zleceń i automatyczne wydrukowanie skierowania na użytej podczas 
prezentacji drukarce sieciowej A4 połączonej bezpośrednio do użytego 
podczas prezentacji urządzenia typu router lub switch w celu 
zaprezentowania działania funkcjonalności oferowanego serwera 
wydruków 

n. prezentacja listy zleconych badań pacjenta (chronologicznie w obecnym i 
innych pobytach na jednym ekranie) 

o. prezentacja tworzenia planu czynności pielęgniarskich oraz ewidencji 
czynności pielęgniarskich w czasie 

p. wprowadzanie obserwacji lekarskiej lub pielęgniarskiej z podaniem daty 
obowiązywania innej niż data bieżąca i prezentacja po zapisie 

q. prezentacja automatycznego tworzenia dokumentu karty wypisowej na 
podstawie danych z systemu z możliwością wyboru badań, które mają 
pojawić się na karcie informacyjnej 

r. prezentacja dostępności wyników obrazowych i opisowych w szpitalu oraz 
laboratoryjnych 

s. prezentacja kodowania i grupowania JGP 
t. prezentacja funkcjonalności listy zakodowanych grup JGP pokazującej 

zbiorczo dla danego oddziału zakodowane grupy JGP i braki w kodowaniu, 
wraz z możliwością szybkiej zmiany zakodowanej grupy JGP z poziomu tej 
funkcji 

u. pulpit lekarza i pielęgniarki – prezentacja wielu zestawień na jednym 
ekranie: lista pacjentów szpitalnych, zlecenia z ostatniej doby, 
dokumentacja medyczna w trybie do dokończenia, wejście w kontekst 
pacjenta bezpośrednio po wskazaniu elementu z zestawienia na pulpicie 

7. Apteczka i leki 
a. zamówienie do apteki leków na oddział 
b. realizacja zamówienia leków z apteki 
c. przyjęcie do apteczki 
d. lista leków przyjmowanych przez pacjenta (powinna zawierać przykładowe 

dane) 
e. wprowadzenie nowych zleceń leków pacjentowi 
f. prezentacja na jednym ekranie tabelarycznego zestawienia leków 

przyjmowanych w czasie przez pacjenta po zleceniu leków w podziale na 
dni i godziny oraz poszczególne leki 

g. podanie leków zleconych na oddziale przez pielęgniarkę – ewidencja 
8. Pracownia diagnostyki 

a. wyszukanie zleconego z poradni badania 
b. wprowadzenie wyniku na formularzu w pracowni diagnostyki 
c. prezentacja natychmiastowej dostępności wyniku w poradni w gabinecie 

oraz w szpitalu 
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9. Rachunek za pobyt generowany z systemu medycznego 
a. zalogowanie się w module rejestracji/recepcji poradni wyszukanie lub 

rejestracja nowej wizyty 
b. wystawienie za badanie / wizytę nowego rachunku lub faktury z 

prezentacją automatycznej numeracji dokumentów 
c. zalogowanie się w module rejestracji/recepcji szpitala  wyszukanie lub 

wprowadzenie nowego komercyjnego pobytu szpitalnego 
d. przypisanie za różne usługi płatnika – pacjenta i innego komercyjnego 

płatnika współpłacącego za pobyt  
e. wystawienie za pobyt rachunku z prezentacją automatycznej numeracji 

dokumentów i wydrukiem specyfikacji do faktury dostarczanych usług z 
podziałem na płatnika: pacjent oraz inny komercyjny płatnik 

10. Rehabilitacja 
a. wprowadzenie nowego pacjenta 
b. wprowadzenie pacjentowi skierowania na rehabilitację 
c. wyszukanie w wielu grafikach ciągu występujących po sobie usług 

rehabilitacji dla całego kilkudniowego cyklu leczenia (min. 5 dni) z 
uwzględnieniem kilkuminutowych przerw między zabiegami 

d. prezentacja graficzna wyszukanych terminów z możliwością zmiany 
wyszukanego terminu za pomocą myszki w trybie przeciągnij i upuść 

e. automatyczne kodowanie wykonanych świadczeń 
11. Grafik pracy personelu medycznego 

a. w module administracyjnym oferowanego rozwiązania przypisanie 
wybranych podczas prezentacji lekarzy lub pielęgniarek zdefiniowanych w 
systemie do wybranej jednostki organizacyjnej (np. oddziału) oraz definicji 
rodzaju umowy pracy i godzin pracy do grafika planowania pracy 

b. wejście w funkcję grafika pracy personelu medycznego 
c. graficzna prezentacja listy personelu 
d. zaznaczenie planu pracy i dyżurów w poszczególne dni z prezentacją 

godzin do wypracowania i godzin pracy w dni świąteczne, nocne, itp. 
e. zapis i prezentacja po zapisie 
f. zaznaczenie wykonania planu, zapis i prezentacja po zapisie wykonania 

planu 
12. Urządzenie mobilne typu tablet oddziałowy 

a. prezentacja działania modułu na 2 wybranych przez Zamawiającego z 3 
dostarczonych na prezentację urządzeń typu tablet, z których każdy działa 
pod kontrolą innego systemu operacyjnego: Apple iOS, Google Andoid, 
Microsoft Windows 

b. jednym z celów prezentacji jest wykazanie, że oferowany moduł na 
urządzenia typu tablet jest w pełni zintegrowanym modułem razem z 
oferowanym systemem szpitalnym klasy HIS 

c. zalogowanie się do modułu na jedno z utworzonych na prezentacji kont 
d. prezentacja predefiniowanego zestawienia listy pacjentów, których 

zalogowany użytkownik jest lekarzem prowadzącym 
e. wybranie z listy pacjenta 
f. przegląd danych pobytu, zleceń, zleconych leków, danych dokumentacji 

medycznej, które zostały dla danego pacjenta wprowadzone podczas 
prezentacji 

g. kilkukrotne wprowadzenie obserwacji parametrów życiowych do karty 
gorączkowej 



                                                               Strona 30 z 44                                         SPZOZ/SAN/ZP/91/2013                                          

 

 

h. prezentacja dynamicznie budującego się wykresu karty gorączkowej 
i. zlecenie badania i prezentacja na module tablet oraz w systemie 

szpitalnym w module oddział na liście zleceń pacjenta zleconego badania 
j. zlecenie leku i prezentacja zleconego leku na module tablet oraz w 

systemie szpitalnym w module oddział na liście zleconych leków 
uporządkowanych chronologicznie na osi czasu według terminów podań 
leków 

k. prezentacja wyszukiwania pacjenta np. według nazwiska w module tablet 
l. prezentacja wyszukiwania pacjenta według struktury organizacyjnej i 

miejsca przebywania pacjenta 
 
Dodatkowo Zamawiający wykreśla z zał. nr 2 pkt II zapisy: 
- Wykonawca nie będzie wymagał prezentacji działania systemu na urządzeniach 
typu tablet, 
oraz 
- dla przejrzystości postępowania Zamawiający przeprowadzi prezentację dla 
wszystkich Wykonawców w tym samym terminie. 
 
* Pytanie nr 78  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 2.3 pkt 2.11 i 2.12. Zamawiający wymaga 
dostępności aplikacji równocześnie w dwóch różnych technologiach. Jest to warunek 
albo niemożliwy do spełnienia w połączeniu z innymi wymaganiami i dyskryminujący 
dla wykonawców którzy posiadają systemy wykonane tylko w jednej ze wskazanych 
technologii. 
Odpowiedź: Pkt. 2.12 nie występuje w zał. nr 2.3 do SIWZ z dnia 15.03.2013 r. 
 
* Pytanie nr 79  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Wnosimy o wykreślenie wymagań w zakresie systemu obsługi zgłoszeń z załącznika 
nr 2.3 jako wskazujących na rozwiązania firmy Asseco poprzez posługiwanie się 
nawet nazwą tego systemu – Centralny Help Desk. 
Odpowiedź: Zmieniono treść zał. 2.3 do SIWZ z dnia 15.03.2013 r. 
 
* Pytanie nr 80  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Wnosimy o wykreślenie z SIWZ określeń w zakresie wymagań wskazujących na 
produkty firmy Asseco Poland  SA np. Symulator JGP, CHD oraz rozważenie przez 
Zamawiającego w świetle wskazanych uchybień w opisie przedmiotu zamówienia 
wskazujących na produkty firmy Asseco Poland SA na rozważenie sankcji z art. 17 
ust 1 pkt 4 oraz art. 24 ust 2 pkt 1. 
Odpowiedź: Zmieniono treść zał. 2.3 do SIWZ z dnia 15.03.2013 r. 
 
* Pytanie nr 81  - dot. zał. 2.5 do SIWZ  
Czy zamawiający przez wdrożenie rozumie zorganizowanie szkoleń oraz asysty 
stanowiskowej przez wykonawcę? Jeżeli tak to w jakim wymiarze (np. 2 osoby przez 
1 tydzień, tj. 80 roboczogodzin)? Prosimy o podanie zakresu poszczególnych zadań. 
Prosimy o sprecyzowanie ilości personelu do przeszkolenia z podziałem na grupy 
zawodowe lub określenia ilości godzin szkoleniowych z danego zakresu (np. 40 grup, 
2 razy po 4h, tj. 160h) Czy Zamawiający zapewni salę szkoleniową, rzutnik, oraz 
sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń? 
Odpowiedź: Wdrożenie w użytkowaniu będzie obejmowało wskazanych w zał. 
2.5 pkt XIII poz. 1 użytkowników i ma na celu zapoznanie ich z funkcjonalnością 
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oprogramowania i instalowanych urządzeń. Jeżeli będzie taka konieczność to 
Zamawiający zapewni salę szkoleniową, rzutnik, oraz sprzęt komputerowy 
niezbędny w zakresie wdrożenia. 
 
* Pytanie nr 82  - dot. SIWZ  
W SIWZ Zamawiający wymaga: 
Termin realizacji zamówienia wymagany: do dnia 20.11.2013 licząc od daty 
udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) 
Czy Zamawiający rozważy określenie terminu realizacji zamówienia poprzez 
wskazanie okresu czasu koniecznego do wykonania umowy (np. 8 miesięcy od 
zawarcia umowy) zamiast daty dziennej (§5 ust.1 wzoru umowy). Wskazanie daty 
dziennej skraca realny termin realizacji zamówienia i uzależnia go od daty 
zakończenia procedury przetargowej. 
Odpowiedź: Zamawiający w dniu 29.03.2013 zmienił zapisy dotyczące terminu 
wykonania w SIWZ oraz o ogłoszeniu o zamówieniu 
 
* Pytanie nr 83  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Obudowa do instalacji serwerów typu kasetowego (blade) 
Czy Zamawiający dopuści obudowę kasetową umożliwiającą zamontowanie 16 
serwerów fizycznych? Zapis o 32 serwerach wskazuje dość jednoznacznie na 
jednego producenta tj. DELL, co ogranicza konkurencję. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obudowę kasetową umożliwiającą 
zamontowanie 16 serwerów fizycznych, należy jednak dostarczyć taką ilość 
obudów wraz z wyposażeniem aby była możliwość instalacji minimum 32 
serwerów fizycznych typu Blade dostępnych w ofercie producenta. 
 
* Pytanie nr 84  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Obudowa do instalacji serwerów typu kasetowego (blade) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny switch o parametrach Eth Switch/IBP 36 
portów DOWN-link 1 Gbit/s Eth, 8 portów UP-link 1 Gb (RJ45) oraz 2 porty 10 Gb 
(SFP+). Według naszej wiedzy wyspecyfikowany przez Zamawiającego switch 
zintegrowany z obudową wskazuje na producenta DELL. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w rozwiązania, należy 
jednak dostarczyć taka ilość przełączników aby spełnić minimalny wymóg 
dotyczący ilości portów w przełącznikach. 
 
* Pytanie nr 85  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Obudowa do instalacji serwerów typu kasetowego (blade) 
Czy Zamawiający dopuści aby zintegrowany z obudową moduł był produktem 
najnowszej eneracji,  tj. rozwiązaniem wirtualnym umożliwiającym zarządzanie z 
dowolnego komputera poprzez sieć LAN lub/i WAN? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 
* Pytanie nr 86  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Obudowa do instalacji serwerów typu kasetowego (blade) 
Czy Zamawiający dopuści aby napęd DVD był rozwiązaniem wirtualnym 
umożliwiającym podłączanie płyt lub obrazów ISO z dowolnego komputera poprzez 
sieć LAN lub/i WAN? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania ponieważ zgodnie 
z wiedzą Zamawiającego na rynku istnieją rozwiązania typu Blade posiadające 
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złącza USB umożliwiające podłączenie bezpośrednio do obudowy napędu 
optycznego bądź posiadają zintegrowany napęd optyczny w obudowie Blade. 
 
* Pytanie nr 87  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer typ I  
Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający 2 porty 10Gb zamiast 4 portów 1Gb? 
Takie rozwiązanie zapewnia o wiele wyższą przepustowość. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania ponieważ 
architektura sieciowa Zamawiającego oparta jest o sieć 1Gb Ethernet a ilość 
portów wymaganych w specyfikacji podyktowana jest zastosowaniem tego 
serwera. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość zaoferowania 2 kart 2-
portowych 10Gb Ethernet o ile posiadają one autonegocjację do 1Gb oraz porty 
RJ45 BaseT. 
 
* Pytanie nr 88  -dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer typ I 
Czy Zamawiający Zrezygnuje z zapisów „Wewnętrzny moduł SD, Możliwość 
zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB, 
Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD, 
wbudowana karta VFlash min. 8GB”? Według naszej wiedzy jest to zapis wskazujący 
na jednego producenta tj. markę DELL. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera nie posiadającego 
możliwości instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD pod 
warunkiem dostarczenia rozwiązania równoważnego. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera posiadającego zainstalowane 2 
dyski SSD o pojemności min. 200GB typu SLC. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera bez wbudowanej karty Vflash. 
 
* Pytanie nr 89  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer typ I 
Czy Zamawiający dopuści serwery z procesorami osiągającymi wynik powyżej 533 
punktów w teście SPECint_rate_base2006 ale posiadające niższe taktowanie niż 
wymagane? Odpowiedź pozytywna pozwoli na zaoferowanie tańszego rozwiązania o 
lepszej wydajności i mniejszym zużyciu energii elektrycznej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie procesory 
 
* Pytanie nr 90  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer typ I 
Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający możliwość instalacji dysków twardych 
SATA, SAS,  SSD SAS i SSD SATA? Takie zestawienie parametrów umożliwia 
większe możliwości rozbudowy w przyszłości. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
* Pytanie nr 91  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer typ II 
Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający 2 porty 10Gb zamiast 4 portów 1Gb? 
Takie rozwiązanie zapewnia o wiele wyższą przepustowość. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania ponieważ 
architektura sieciowa Zamawiającego oparta jest o sieć 1Gb Ethernet a ilość 
portów wymaganych w specyfikacji podyktowana jest zastosowaniem tego 
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serwera. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość zaoferowania 2 kart 2-
portowych 10Gb Ethernet o ile posiadają one autonegocjację do 1Gb oraz porty 
RJ45 BaseT. 
 
* Pytanie nr 92  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer typ II 
Czy Zamawiający Zrezygnuje z zapisów „Wewnętrzny moduł SD, Możliwość 
zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB, 
Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD, 
wbudowana karta VFlash min. 8GB”? Według naszej wiedzy jest to zapis wskazujący 
na jednego producenta tj. markę DELL. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera nie posiadającego 
możliwości instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD pod 
warunkiem dostarczenia rozwiązania równoważnego. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera posiadającego zainstalowane 2 
dyski SSD o pojemności min. 200GB typu SLC. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera bez wbudowanej karty Vflash. 
 
* Pytanie nr 93  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer typ II 
Czy Zamawiający dopuści serwery z procesorami osiągającymi wynik powyżej 533 
punktów w teście SPECint_rate_base2006 ale posiadające niższe taktowanie niż 
wymagane? Odpowiedź pozytywna pozwoli na zaoferowanie tańszego rozwiązania o 
lepszej wydajności i mniejszym zużyciu energii elektrycznej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie procesory. 
 
* Pytanie nr 94  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer typ II 
Czy Zamawiający dopuści serwery z procesorami osiągającymi wynik powyżej 533 
punktów w teście SPECint_rate_base2006 ale posiadające niższe taktowanie niż 
wymagane? Odpowiedź pozytywna pozwoli na zaoferowanie tańszego rozwiązania o 
lepszej wydajności i mniejszym zużyciu energii elektrycznej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie procesory. 
 
* Pytanie nr 95  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer typ II 
Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający możliwość instalacji dysków twardych 
SATA, SAS,  SSD SAS i SSD SATA? Takie zestawienie parametrów umożliwia 
większe możliwości rozbudowy w przyszłości. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
* Pytanie nr 96  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Macierz 
Czy Zamawiający dopuści macierz dyskową posiadającą możliwość rozbudowy o 
dyski SAS/NL-SAS? Dyski NL-SAS (NearLine-SAS) są „macierzowym” 
odpowiednikiem klasycznych dysków SATA. Dodatkowe korzyści z zastosowania 
dysków NL-SAS vs. SATA to: 
• Redundantne ścieżki danych (dual ports), 
• Pełny zestaw poleceń SCSI, 
• Szybszy interfejs nawet do 20%, 
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• Zbliżony koszt zakupu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
* Pytanie nr 97  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Macierz 
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache 
grupy modułów macierzy do przynajmniej 32GB.”? Zapis tez w znaczący sposób 
podraża zakupu urządzenia powodując tylko nieznaczny wzrost wydajności 
urządzenia tylko w bardzo specyficznych zastosowaniach. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 98  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer pomocniczy 
Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający 2 porty 10Gb zamiast 4 portów 1Gb? 
Takie rozwiązanie zapewnia o wiele wyższą przepustowość. 
Odpowiedź: Zamawiający w serwerze pomocniczym nie zawarł wymagań 
ujętych w pytaniu. 
 
* Pytanie nr 99  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer pomocniczy 
Czy Zamawiający Zrezygnuje z zapisów „Wewnętrzny moduł SD, Możliwość 
zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB, 
Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD, 
wbudowana karta VFlash min. 8GB”? Według naszej wiedzy jest to zapis wskazujący 
na jednego producenta tj. markę DELL. 
Odpowiedź: Zamawiający w serwerze pomocniczym nie zawarł wymagań 
ujętych w pytaniu. 
 
* Pytanie nr 100  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer pomocniczy 
Czy Zamawiający dopuści serwery z procesorami osiągającymi wynik powyżej 533 
punktów w teście SPECint_rate_base2006 ale posiadające niższe taktowanie niż 
wymagane? Odpowiedź pozytywna pozwoli na zaoferowanie tańszego rozwiązania o 
lepszej wydajności i mniejszym zużyciu energii elektrycznej. 
Odpowiedź: Zamawiający w serwerze pomocniczym nie zawarł wymagań 
ujętych w pytaniu. 
 
* Pytanie nr 101  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Serwer pomocniczy 
Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający możliwość instalacji dysków twardych 
SATA, SAS,  SSD SAS i SSD SATA? Takie zestawienie parametrów umożliwia 
większe możliwości rozbudowy w przyszłości. 
Odpowiedź: Zamawiający w serwerze pomocniczym nie zawarł wymagań 
ujętych w pytaniu. 
 
* Pytanie nr 102  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne stacje robocze opisane poniżej. Według 
naszej wiedzy sprzęt opisany w SIWZ ma status EOL, tzn wycofany z produkcji. 
1.) Monitor: 

 Typ ekranu: Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 19” 
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 Jasność: min. 250 cd/m2 

 Kontrast: min. 1000:1 

 Wielkość plamki: max 0.294 mm 

 Kąty widzenia (pion/poziom): min. 170°/170° 

 Czas reakcji matrycy: max 5ms  

 Kolory: min. 16.7mln 

 Rozdzielczość maksymalna: min. 1280x1024 

 Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodblaskowa 

 Zakres pochylenia monitora: min. Od -5° do +15° 

 Złącza: min. 15-stykowe złącze D-Sub, DVI (z HDCP) 

 Średnie użycie energii 19W, max 25W, tryb uśpienia max 0,1W 

 Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową, wbudowane 2 
głośniki min. 1W; kompatybilność  
z VESA 100mm, Kensington Lock 

 Normy i standardy: 
Monitory muszą być wykonane zgodnie  normami i posiadać Certyfikaty: TCO 
5.1, ISO9241-307, EPEAT Silver, Energy Star 5.0 – lub inne dokumenty 
wdane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, 
potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom. 

 Gwarancji jakości producenta: 
o Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie 

Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w 
siedzibie producenta  lub autoryzowanym przez niego punkcie 
serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa 
Wykonawca, 

o Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca 
następnego dnia roboczego 

o W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu  
musi zostać dostarczony monitor  zastępczy 

o Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez 
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, 

2.) Komputer: 

 Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, 
symbolu oraz producenta 

 Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do 
Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

 Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności 
PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 4500  punktów 
Passmark CPU Mark 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu 
licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny 
opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia 
od Zamawiającego. 

 Pamięć operacyjna: 4GB 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, 
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 Parametry pamięci masowej: Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min. zawierający 
partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego 
fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych 
nośników. 

 Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać 
pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 
4.1 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5GB pamięci. 

 Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
zgodna z High Definition,  porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na 
tylnym panelu obudowy. 

 Obudowa 
o Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, 

wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzna, 1 szt 3,5” 
wewnętrzna i 1 szt 3,5” zewnętrzna. 

o Zasilacz o mocy minimum 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 
zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50% obciążeniu. Zasilacz 
musi także posiadać przełącznik umożliwiający jego wyłączenie. 

o W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być 
wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 
komponentami; 

 Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele 
komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym 
Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

 BIOS 
o Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  
 ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości 

pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku 
twardego 

 rodzajach napędów optycznych 
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
 kontrolerze audio 

o Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

o Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń 

o Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku 
twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności 
pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na 
uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 

o Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe 
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wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 
systemowego.  

o Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych. 

o Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas 
startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, 
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne. 

o Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko 
portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów. 

 Dodatkowe oprogramowanie 
o W pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o 

automatyczną detekcję posiadanego sprzętu 

 Ergonomia:  
o Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie 
jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB  

o Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 
postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia 
kłódki). 

o Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość 
mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 
839mm. 

 Wymagania dodatkowe 
o Microsoft Windows 8 Professional PL, zainstalowany system 

operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu 
w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, 
sterownikami dla systemów Windows 8, płyty Recovery umożliwiające 
instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej.  

o Wbudowane porty minimalnie:  
- 1 x VGA 
- 1 x DVI 
- 2 x PS/2 
- 1 x RJ-45 
- 1 x Audio: line-in 
- 1 x Audio: line-in/mikrofon 
- 1 x Audio: line-out 
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy 
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy 
- 8 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy, minimum 4 
portów z tyłu obudowy, minimum 2 porty wewnątrz obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 
portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp. 

o Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 
główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez 
użytkownika) 
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o Płyta główna z wbudowanymi: 
- 2 złącza PCI-Express x1 
- 1 złącze PCI-Express 2.0 x16 
Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu – nie dopuszcza się kart o 
profilu pełnym, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 
pamięci RAM, min. 4  złącz SATA NCQ, płyta musi być trwale 
oznaczona logo producenta komputera 

o Klawiatura USB w układzie QWERTY US  
o Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi 
o Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i 

odtwarzania płyt 
o Zintegrowany z obudową czytnik kart smart 

 Normy i standardy 
o Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub 

inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: 
 Deklaracja zgodności CE  
 normy Energy Star 5.0 
 Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD  
 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej 

 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  
internetowym katalogu http://www.epeat.net  - dopuszcza się 
wydruk ze strony internetowej 

 Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości  
ISO 9001 

 Zamawiający wymaga: 
o dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt  odpowiada  postawionym 

wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę  (a jeżeli Wykonawca 
nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia 
jakości  wg normy  ISO 9001 aby Wykonawca  posiadał :Certyfikat ISO 
9001  lub inne zaświadczenie/dokument  wydane przez niezależny 
podmiot zajmujący się  poświadczaniem zgodności działań wykonawcy 
z normami jakościowymi  -odpowiadającej normie  ISO 9001- (załączyć 
dokument potwierdzający spełnianie wymogu).  

o Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na 
podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie 
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów 
zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument 
z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla 
płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o 
masie powyżej 25 gram 

 Gwarancji jakości producenta: 
o Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie 

Zamawiającego 
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o Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca 
następnego dnia roboczego 

o Naprawy gwarancyjne  urządzeń musi być realizowany przez 
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, 

o W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego  

 Wsparcie techniczne producenta 
o Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 
numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stacje robocze o parametrach 
określonych jw. 
 
* Pytanie nr 103  - dot. zał. 2.2 do SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga przeniesienia danych statystycznych i rozliczeniowych z 
zakresu rozliczeń z NFZ z okresu ostatnich 5 lat w celu wprowadzenia zamian w 
pozycjach rozliczonych (korekty)? 
Odpowiedź: W przypadku zmiany systemu HIS Zamawiający wymaga, aby 
korekty do rozliczeń lat ubiegłych, były realizowane przy użyciu systemu 
oferowanego. 
 
* Pytanie nr 104  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: wymagania ogólne systemu 
Co najmniej w zakresie modułów Ruch Chorych, Apteka, Apteczki oddziałowe, 
Przychodnia i rozliczenia z NFZ system działa w architekturze trójwarstwowej. 
Zamawiający nie sprecyzował zakresu funkcjonalnego modułu rozliczeń z NFZ. Czy 
Zamawiającemy chodzi o możliwość kodowania świadczeń NFZ grupowania itp. w 
architekturze 3 warstwowej a generowanie komunikatów do NFZ może odbywać się 
z aplikacji desktopowej? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ wszystkie funkcjonalności zakresu rozliczenia z 
NFZ powinny działać w architekturze trójwarstwowej. 
 
 
* Pytanie nr 105  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: wymagania ogólne systemu 
Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych. 
Czy Zamawiający zaakceptuje oddzielne motory bazy danych dla części szarej i 
białej? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 106  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: wymagania ogólne systemu 
System, co najmniej w zakresie modułów Ruch Chorych, Apteka, Apteczki 
oddziałowe, Przychodnia i rozliczenia z NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą 
bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same 
tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w 
systemów. 
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Czy Zamawiający dopuści różne instancje bazy danych dla modułu rozliczenia z NFZ 
w przypadku pełnej integracji modułów pracujących na różnych instancjach bazy 
danych przy zachowaniu jednokrotności wprowadzania danych? Wskazujemy, że 
zamawiający dopuszcza dublowanie danych z zakresu rozliczeń w module RIS, który 
ma posiadać oddzielny system rozliczeń z NFZ a tam samy cześć danych musi być 
dublowana. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zrezygnował 
z modułu rozliczeniowego systemu RIS. 
 
* Pytanie nr 107  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: wymagania ogólne systemu 
Wszystkie moduły/ systemy pochodzą od jednego dostawcy. 
Czy Zamawiający dopuści różnych producentów poszczególnych modułów przy 
zachowaniu pełnej integracji między modułami? Wskazujemy, że Zamawiający 
dopuszcza innego producenta systemu PACS/RIS. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różnych producentów części 
administracyjnej i medycznej przy zapewnieniu integracji systemu przez 
dostawcę. 
 
* Pytanie nr 108  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: wymagania ogólne systemu 
Co najmniej w zakresie modułów Ruch Chorych, Apteka, Apteczki oddziałowe, 
Przychodnia i rozliczenia z NFZ interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu 
przeglądarki internetowej, co najmniej MS Internet Explorer i Mozilla Firefox, i nie 
wymaga instalowania żadnego oprogramowaniach na stacjach klienckich. 
 
Czy Zamawiający dopuści działanie na jednej z wymienionych przeglądarek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza działanie przynajmniej na przeglądarce 
Mozilla Firefox. 
 
* Pytanie nr 109  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: wymagania ogólne systemu 
Co najmniej w zakresie modułów Ruch Chorych, Apteka, Apteczki oddziałowe, 
Przychodnia i rozliczenia z NFZ system musi umożliwić uruchomienie aplikacji w 
wersji desktop. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Nie ma uzasadnienia biznesowego 
działanie aplikacji również w wersji desktop. Aplikacja desktopowa nie posiada 
żadnej przewagi nad webową (aplikacja webowa może spełnić wszystkie funkcje 
zapewnione przez aplikacje desktopową 
Odpowiedź: Zmieniono usunął zapis w zał. 2.3 do SIWZ z dnia 15.03.2013 r. 
 
* Pytanie nr 110  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: wymagania ogólne systemu 
Co najmniej w zakresie modułów Ruch Chorych, Apteka, Apteczki oddziałowe, 
Przychodnia system musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań 
pochodzących z innych zakładów opieki. 
Czy Zamawiającemu chodzi o kody 2d których struktura jest zdefiniowana prawnie 
np. skierowania do uzdrowiska? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że system będzie obsługiwał kody 2D 
zawierające treść skierowania wystawionego przez gabinet POZ. 
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* Pytanie nr 111  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: wymagania ogólne systemu 
Co najmniej w zakresie modułów Ruch Chorych, Apteka, Apteczki oddziałowe, 
Przychodnia i rozliczenia z NFZ 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. 
Czy Zamawiający zaakceptuje aby błędy  prezentowały się w wielu komunikatach? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 112  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: wymagania ogólne systemu 
System powinien automatycznie wylogowywać lub blokować sesję użytkownika po 
zadanym czasie braku aktywności. 
Czy Zamawiający zaakceptuje aby zapis był spełniony poprzez blokadę sesji w 
systemie operacyjnym - która zapewnia również bezpieczeństwo dokumentów 
otwartych w zewnętrznym oprogramowaniu takim jak np. pakiet biurowy w którym 
otwarto dokument z danymi osobowymi? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że będzie to funkcjonalność aplikacji. 
 
* Pytanie nr 113  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: wymagania ogólne systemu 
Co najmniej w zakresie modułów Ruch Chorych, Apteka, Apteczki oddziałowe, 
Przychodnia i rozliczenia z NFZ w każdym polu edycyjnym (opisowym) tj np. treść 
wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, 
tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. 
Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku 
przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia 
ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej. 
Czy Zamawiający zaakceptuje zapis i odczyt tekstu standardowego tylko w bazie 
danych tak aby z każdej stacji roboczej był do niego dostęp. 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje rozwiązanie zapisu i odczytu tekstu 
standardowego z bazy danych. 
 
* Pytanie nr 114  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: moduł Ruch Chorych 
Eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do 
pliku tekstowego lub w formacie .xls z możliwością wykorzystania przez moduły 
Rachunku Kosztów Leczenia. 
Wskazujemy, że większość dostępnych na rynku systemów medycznych umożliwia 
bezpośrednią integrację modułu Rachunku Kosztów Leczenia z systemami części 
białej na poziomie bazy danych bez konieczności wykorzystywania plików i obecnie 
jest to standard. Rozwiązanie oparte na plikach zwiększa ilość dodatkowej pracy dla 
użytkowników. Prosimy o zmianę punktu SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 115  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: moduł Blok Operacyjny 
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Eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do 
pliku tekstowego z możliwością wykorzystania przez moduły Rachunku Kosztów 
Leczenia. 
Wskazujemy, że większość dostępnych na rynku systemów medycznych umożliwia 
bezpośrednią integrację modułu Rachunku Kosztów Leczenia z systemami części 
białej na poziomie bazy danych bez konieczności wykorzystywania plików i obecnie 
jest to standard. Rozwiązanie oparte na plikach zwiększa ilość dodatkowej pracy dla 
użytkowników. Prosimy o zmianę punktu SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
* Pytanie nr 116  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: moduł Pracownia Patomorfologii 
Rejestracja i zarządzanie wynikami: - możliwość ewidencji kilku rozpoznań (z 
podaniem numeru próbki materiału, którego to rozpoznanie dotyczy: - ewidencja wg 
klasyfikacji iCd 10, - ewidencja wg klasyfikacji SNOMED, - ewidencja wg klasyfikacji 
wewnętrznej szpitala, - możliwość stosowania tekstów standardowych w opisach 
wyników (formularze opisowe), - ewidencja personelu wykonującego: lekarza 
wykonującego, sprawdzającego oraz konsultującego, - autoryzacja wyniku oraz 
wydruk pisma wg zdefiniowanego szablonu, - przegląd i odpisy wyników badań. - 
możliwość korzystania z klasyfikacji standardowych: - rozpoznania wg ICD10, - 
SNOMED, - lokalizacje, - rozpoznania mikroskopowe łacińskie, - PAP, - system 
Bethesda, - rozpoznania sekcyjne (choroba zasadnicza, powikłania, schorzenia 
dodatkowe, przyczyna zgonu). 
Obecnie nie ma polskiej wersji klasyfikacji snomed czy zamawiającemu chodzi o 
funkcję w której sam będzie mógł prowadzić słownik analogiczny do Snomed? 
Ewentualnie czy dopuszcza wersję obcojęzyczną? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje możliwości skorzystania ze słownika 
SNOMED bez konieczności dostarczenia samego słownika. 
 

* Pytanie nr 117  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: moduł Rozliczenia 
Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod kątem zgodności ze 
stanem, po wczytaniu aneksu umowy (ze wstecznym okresem obowiązywania). 
Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych, w których znaleziono 
różnice: - różnica w cenie świadczenia, - różnica w wadze efektywnej świadczenia, - 
różnica w sposobie obliczania krotności i okresu sprawozdawczego. 
Ze względu na fakt, że schematy krotności i miesiąca bardzo często są niepoprawnie 
zdefiniowane w umowie i proces automatycznego przekodowania po wczytaniu 
aneksu mógłby spowodować błędne przekodowanie, czy Zamawiający zrezygnuje z 
funkcjonalności zbiorczej modyfikacji pozycji, w których jest różnica  w sposobie 
obliczania krotności i okresu sprawozdawczego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 118  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: moduł Rozliczenia 
System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej 
godzinie, co określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin - ewidencja pozycji 
rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni, - ewidencja faktur zakupowych za 
leki w chemioterapii w module Apteka. 
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Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcjonalność z tego powodu, że przygotowanie 
danych do rozliczenia jak i wysyłka danych jest w rzeczywistości uzależniona od 
wielu czynników zewnętrznych i nie można takiego procesu harmonogramować? 
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z funkcjonalności harmonogramowania 
eksportów danych. 
 
* Pytanie nr 119  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: moduł Rozliczenia 
Eksport faktur rozliczeniowych do modułu Finansowo-Księgowego. 
Czy eksport faktur w formacie xml (REF) udostępnionym przez NFZ spełni zapis 
SIWZ-u? 
Odpowiedź: Tak spełni. 
 
* Pytanie nr 120  - dot. zał. 2.3 do SIWZ  
Dotyczy: moduł Rachunek Kosztów 
Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy 
ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grupy OPK), na podstawie 
zapisów księgowych. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego punktu SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 121  - dot. zał. 2 do SIWZ  
Dotyczy 
Przeniesienia danych z modułów medycznych (Ruch chorych /Izba przyjęć, Oddział/, 
Poradnia,  
Administracja; Rozliczenia oprogramowania firmy CGM z aktualnie działającego 
środowiska na nowo dostarczone wraz z konfiguracją i testami jeżeli zajdzie taka 
potrzeba 
Czy Zamawiający wymaga przeniesienia danych z obecnie używanych systemów 
gwarantujące dokonywanie korekt w rozliczeniach z NFZ do 5 lat wstecz z 
wdrażanego modułu rozliczeń z NFZ? 
Odpowiedź:Tak. Zamawiający wymaga. W przypadku zmiany systemu HIS 
Zamawiający wymaga, aby korekty do rozliczeń lat ubiegłych, były realizowane 
przy użyciu systemu oferowanego. 
 
* Pytanie nr 122  - dot. zał. 2 do SIWZ  
Dotyczy 
Pełną integrację wszystkich modułów (na poziomie bazy danych) dostarczanego 
oprogramowania w wyniku  czego powstanie Medyczna Karta Pacjenta zawierająca 
dane z części medycznej dotyczące pobytów pacjenta, podania leków i ich cen, 
zleconych i wykonanych badań laboratoryjnych oraz ich odniesienie do części 
administracyjnej. 
Czy Zamawiający dopuści integrację modułów medycznych za pomocą protokołu 
HL7 powszechnie przyjętego i sprawdzonego w integracji modułów medycznych np.  
HIS z LIS? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, integrację modułów medycznych za 
pomocą protokołu HL7 powszechnie przyjętego i sprawdzonego w integracji 
modułów medycznych np.  HIS z LIS. 
 
* Pytanie nr 123  -dot. zał. 2.3 do SIWZ  
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Czy Zamawiający wymaga przeniesienia danych statystycznych i rozliczeniowych z 
zakresu rozliczeń z NFZ z okresu ostatnich 5 lat w celu wprowadzenia zamian w 
pozycjach rozliczonych (korekty)? 
Odpowiedź:Tak  Zamawiający wymaga. W przypadku zmiany systemu HIS 
Zamawiający wymaga, aby korekty do rozliczeń lat ubiegłych, były realizowane 
przy użyciu systemu oferowanego. 
 

 
 

UWAGA!!! 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ                              

na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie  
uwzględnić zmiany  w przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
 
 

           Z poważaniem, 
 


