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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 
 

SPZOZ/SAN/ZP/99/2013         Sanok dnia 06.05.2013 
 
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 

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców jest: 

 

 
* 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 
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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 
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 
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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 
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, 
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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 
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 
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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 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 

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. 
 
 
 
 

Powinno być 
 

* 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: 
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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 
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 
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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) 

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 
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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 
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 
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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 

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: 
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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 
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) 

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 
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6. Szpital 
a. przyjęcie pacjenta do szpitala 
b. wyjście do głównego menu 
c. wyszukanie pacjenta według kodu kreskowego z opaski 
d. wejście w pobyt i uzupełnienie przykładowego ustrukturyzowanego 

formularza dokumentacji medycznej na oddziale 
e. ponowne uzupełnienie przykładowego ustrukturyzowanego formularza 

dokumentacji medycznej, który powinien wyświetlać dodane atrybuty i 
umożliwiać wprowadzanie treści 

f. 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 

g. prezentacja zapisanych danych 
h. 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 

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

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

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

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

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

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

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

p. prezentacja kodowania i grupowania JGP 
q. 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 

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

godzin do wypracowania i godzin pracy w dni świąteczne, nocne, itp. 
d. zapis i prezentacja po zapisie 
e. 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 
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g. kilkukrotne wprowadzenie obserwacji parametrów życiowych do karty 
gorączkowej 

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

i. 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 

j. prezentacja wyszukiwania pacjenta np. według nazwiska w module tablet 
k. 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. 

 
 

 
 

            Z poważaniem, 
 


