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Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica 

„Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w  Trzebnicy”  

Trzebnica, 18.01.2018 r. 

 

ODPOWIEDZI 15/ Modyfikacja SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                          

pn. „Dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania 

informatycznego wraz z migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, 

szkolenia dla personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi” - Nr postępowania:                        

PN/e-usługi/2017/3 w ramach projektu pn. „Wdrożenie  e-usług w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w 

Trzebnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 

Poddziałania 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, tj. e-

usługi w zakresie ochrony zdrowia (Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0072/16). 

 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia                   

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579), odpowiada na zapytania 

Wykonawcy oraz modyfikuje treść SIWZ: 

 

Pytanie 1)  

Dot. Ogłoszenie o zamówieniu, II.2.14) Informacje dodatkowe 

Zamawiający specyfikuje: 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18.4.2018 r. 

PYTANIE: Opierając się na doświadczeniu i praktyce rynkowej w realizacji tego typu zamówień 

oraz z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez 

Zamawiającego termin 18.04.2018 r. na wdrożenie Systemu jest zbyt krótki. Przedstawiony przez 

Zamawiającego termin realizacji projektu jest zbyt krótki, nawet w przypadku zastosowania 

rozwiązania prekonfigurowanego. Elementem kluczowym procesu wdrożeniowego jest analiza 

przedwdrożeniowa, w tym uzgodnienie specyfiki procesów Zamawiającego, uzgodnienie danych 

podstawowych oraz ich konfiguracja w systemie. Do powyższych prac należy dodać 

pracochłonność związaną z migracją danych z przejmowanych systemów, integracją, testami oraz 

szkoleniami użytkowników końcowych i administratorów (zgodnie z Zał.-nr-2.4-Opis-szkoleń.pdf 

czas przeprowadzenia szkoleń Zamawiający określił na 632 godziny dydaktyczne). Przy tak 

znaczącej ilości zadań wdrożeniowych niezbędnych do realizacji projektu po obu stronach, 

Wykonawcy i Zamawiającego, termin zakreślony przez Zamawiającego na wdrożenie Systemu jest 

zbyt krótki. Ponadto na wykonanie Zadania 1 (dostawa infrastruktury) Zamawiający określił 35 dni 

od podpisania umowy. Oprogramowanie wdrażane w ramach Zadania 2 będzie posadowione na 

infrastrukturze z Zadania 1, co skraca czas wdrożenia (realizacji Zadania 2) o kolejny miesiąc. 

Reasumując czas na wykonania zadania 2 może wynosić 1 miesiąc. 

Prosimy zatem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 6 miesięcy od podpisania umowy. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia. Zamówienie jest 

finansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 

Poddziałania 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020, tj. e-usługi w zakresie ochrony zdrowia (Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0072/16). 

Zamawiający jest zobligowany do rozliczenia projektu do dnia 27.04.2018r. Biorąc pod uwagę 

powyższe, na obecną chwilę Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji 

zamówienia. Jednocześnie, Zamawiający przypomina, iż przewidział możliwość dokonania 

zmiany terminów wykonania umowy w przypadkach określonych w § 13 ust. 1 wzoru umowy dla 

zadania nr 2 (załącznik nr 2.8 do SIWZ). 

 

Pytanie 2)  

Dot. Załącznik nr 2.1 do SIWZ ‘OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY’ Wymagania ogólne, pkt. 

11, 12, 13 i 14. 

Zamawiający specyfikuje: 

1. System spełnia wymagania: 

11. Wykonawca  zapewni, że do utrzymania baz danych zastosowane zostaną powszechnie znane 

na rynku, komercyjne silniki bazodanowe (lub powszechnie używane na rynku wspierane systemy 

klasy OPEN SOURCE) z bezterminową licencją, gwarantującą dostęp dla wszystkich użytkowników 

(np. licencja na lokalizację), a utrzymanie ww. silników u Zamawiającego musi być możliwe, przez co 

najmniej dwa inne podmioty niezależne od Wykonawcy. 

12. Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem 

komercyjnym innego producenta niż oferowany system, umożliwiającym obsługę baz innych 

systemów i aplikacji dostępnych na rynku lub powszechnie używane na rynku wspierane systemy 

klasy OPEN SOURCE 

13. System posiada możliwość uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym 

serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej) 

14. System posiada możliwość podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy 

danych. 

PYTANIE: Wykonawca zwraca uwagę, że powyższe wymagania stoją ze sobą w sprzeczności. 

Wymagania nr 11 i 12 pozostawiają Wykonawcy dowolność w wyborze komercyjnego silnika bazy 

danych bądź systemu klasy OPEN SOURCE. Z kolei wymaganie nr 13 i 14 znacznie zawęża 

możliwość wyboru rozwiązania komercyjnego, przy czym wymaganie nr 14 preferuje jedno z 

rozwiązań komercyjnych. Dlatego też prosimy o wykreślenie wymagań nr 13 i 14 i pozostawienie 

Wykonawcy dowolności w wyborze producenta bazodanowego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

PYTANIE: Zwracamy uwagę, że definicje terminów „baza danych” i „instancja” różnią się 

u poszczególnych producentów systemów zarządzania bazą danych (np. Oracle i MS SQL). Prosimy 

o wyjaśnienie, czy przez bazę danych Zamawiający rozumie - zbiór danych zapisanych zgodnie 

z określonymi regułami stanowiący zbiór powiązanych ze sobą logicznie tabel bazodanowych, 

więzów bazodanowych, indeksów, składowanych procedur, sekwencji (iteratorów), widoków 

(kwerend). W przypadku gdy Zamawiający nie zgodzi się na wykreślenie wymagań 13 i 14, to czy 

Zamawiający uzna te wymagania za spełnione, jeśli do jednej instancji serwera bazy danych  
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(rozumianej jako struktury pamięciowe i procesy systemu operacyjnego obsługujące bazę danych) 

można podłączyć wiele baz danych według cytowanej wyżej definicji - w takim przypadku tak 

rozumiana baza danych będzie miała jednego właściciela obiektów. 

Odpowiedź: Tak, uzna za spełnione. 

 

Pytanie 3)  

Dot. Załącznik nr 2.1 do SIWZ, pkt. 21. Moduł Szpital – Laboratorium w całości 

PYTANIE: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie listy oraz rodzajów aparatów do 

podłączenia. 

Ze względu na fakt że prawie wszystkie analizatory, na których pracuje laboratorium są 

dzierżawione, a kolejne postępowanie przetargowe planowane jest na II kwartał bieżącego roku 

Zamawiający może podać tylko obecnie dzierżawione analizatory ,których stan zarówno 

ilościowy jak i jakościowy ( typ, rodzaj, firma i.t.p.) może ulec dużym zmianom. 

 

Wykaz sprzętu dzierżawionego na dzień 4.01.2018 r. i podłączonego do systemu informatycznego: 

Analizatory hematologiczne :Sysmex XS 1000 oraz Sysmex K 4500 

Analizator koagulologiczny STA Compact SATELLITE 

Aparat immunochemiczny COBAS e 411 – 2 szt. 

Analizatory biochemiczne :INTEGRA 400 PLUS – sztuk 2 

Analizator do moczuURYSIS 1800 

Analizatory parametrów krytycznych: COBAS b 221 oraz COBAS b 121 

 

PYTANIE: Zamawiający wymaga rejestracji zleceń ze skanera OCR. Czy Zamawiający jest w 

posiadaniu tych skanerów? 

Odpowiedź: Obecnie dzierżawiony jest taki skaner 

 

PYTANIE: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi ile stanowisk będzie 

uruchomionych w laboratorium analitycznym, serologii i banku krwi oraz mikrobiologii? 

Odpowiedź: min. 8 stanowisk 

 

Pytanie 4)  

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 9, tabela e-usługi, usługa e-szkolenia 

Zamawiający specyfikuje: 

e-Szkolenia - Usługi Modułu e-Faktura będą dostępne dla uprawnionych użytkowników placówki 

medycznej. Usługa dostępna wyłącznie w Intranecie dla pracowników Szpitala. W ramach usług e-Szkolenia 

zostanie uruchomiona platforma internetowa szkoleń wewnętrznych dla pracowników w szczególności z 

zakresu prawa pracy, przepisów BHP. W ramach usług e-Szkolenia będzie możliwość 



4 

 

publikowania artykułów, zamieszczania dokumentów i udostępniania tej treści wskazanym grupom 

użytkowników na podstawie ich uprawnień.   

 Aktualnie usługa nie jest realizowana przez placówkę medyczną. 

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że poprzez powyższe wymaganie Zamawiający rozumie 

udostepnienie na platformie szkoleń w postaci np. plików .pdf bądź prezentacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 5)  

Dot. SIWZ (Zadanie 2) [Rozdz. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert] 

„Wykonawca zadeklaruje funkcjonalności dodatkowe, zaznaczając oferowane rozwiązanie w załączonym do 

oferty załączniku nr 2.7 do SIWZ (Wykaz funkcjonalności dodatkowych). (…) Zaprezentowane 

funkcjonalności dodatkowe stanowią również integralną część umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

Oraz 

Załącznik nr 2.7 do SIWZ [WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWYCH (kryterium 2 oceny 

ofert) – ZADANIE 2] 

 

Oraz Wzór umowy 

7) niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w zakresie 

zadeklarowanych przez niego na etapie składania oferty dodatkowych funkcjonalności, w wysokości 3 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1, za każdą niewykonaną lub nienależycie wykonaną 

funkcjonalność dodatkową 

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty dla powyższego zadania (Zadanie 1: 

Podział kosztów lekarzy rezydentów), analogicznie jak dla pozostałych Funkcjonalności 

Dodatkowych Załącznika nr 2.7 do SIWZ, Wykonawca ma złożyć jedynie deklarację posiadanej 

funkcjonalności oraz w  przypadku Zadania 1 dołączyć wynik wykonania zadania w formie 

wydruku (kartki A4) prezentujący wynik wykonania zadania jako załącznik do oferty. Wówczas 

przywołana funkcjonalność (zgodnie z kryteriami oceny SIWZ) będzie stanowić integralną część 

umowy. 

Odpowiedź: Patrz pismo „Pozostałe modyfikacje SIWZ” z dnia 17.01.2018 r. 

 

Pytanie 6)  

Dot.: 

a. Zał. nr 2.1 OPZ – oprogramowanie – moduły, str. 23, moduł 24: „Moduł RIS i diagnostyki 

obrazowej”, punkt 17: 

„17. Możliwość podglądu zdjęć z zewnętrznego systemu PACS” 

b. Zał. nr 2 – OPZ – ZSUIS, str. 8-9, e-usługa nr 7. E-Konsultacja: 

„W zakresie usługi e-Konsultacji możliwe będzie wyświetlania obrazów znajdujących się w 

lokalnym archiwum PACS (dane obrazowe) w zakresie określonym przez zlecenie.” 
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PYTANIE: Prosimy o podanie producenta systemu PACS, do którego odwołują się powołane 

punkty. 

Odpowiedź: IMS Medica Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin 

 

PYTANIE: Ponieważ powołane punkty wiążą się z koniecznością wykonania integracji pomiędzy 

oferowanym systemem ZSUIS a posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS, powołując się 

na linię orzeczniczą KIO oraz przykładowy wyrok KIO 169/15 i 170/15 z dnia 20 lutego 2015, 

wskazujemy na ciążący na Zamawiającym obowiązek publikacji szczegółowych opisów interfejsów 

wymiany danych systemu PACS w zakresie umożliwiającym Wykonawcom wycenę wykonania 

tych integracji. Żądamy  ich publikacji lub odstąpienia od wymagań skutkujących koniecznością 

wykonania tych integracji. 

Odpowiedź: Zamawiający opublikuje. 

PYTANIE: Czy Zamawiający weźmie odpowiedzialność za ustalenie z dostawcą systemu PACS 

warunków (w tym warunków cenowych) wykonania przez niego prac integracyjnych dotyczących 

powyższych punktów oraz opublikuje wynik tego ustalenia przed terminem składania ofert, tak by 

zapewnić zgodność postępowania z zasadami uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców, wynikającymi wprost z art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych? Jeśli nie, 

w jaki sposób Zamawiający zamierza spełnić powyższe zasady w zakresie warunków i kosztów 

integracji ZSUIS z systemem PACS? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7)  

Dot. Zał. nr 2.7 Wykaz funkcjonalności dodatkowych, str. 1, funkcjonalność dodatkowa nr 5: 

„Wszystkie moduły systemu pochodzą od jednego dostawcy (nie licząc modułu Elektronicznego 

Systemu Obiegu Dokumentów i Sterylizacji)” 

PYTANIE:  Zwracamy uwagę, że w definicji punktacji tego wymagania pominięto wariant, w 

którym moduł RIS pochodzi od dostawcy ZSUIS, a moduł LIS od innego dostawcy. Prosimy o 

uzupełnienie definicji punktacji o ten wariant. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 8)  

Dot.: Zał. nr 2.1 OPZ – oprogramowanie – moduły, str. 23, moduł 24: „Moduł RIS i diagnostyki 

obrazowej”, punkt 19: 

„19. Możliwość ewidencji zużycia materiałów izotopowych” 

PYTANIE:  Czy w ofercie Zamawiającego znajdują się badania wykonywane z użyciem 

materiałów izotopowych? Jeśli nie, prosimy o odstąpienie od tego wymagania jako 

nadmiarowego. 

PYTANIE:  Jeżeli takie badania są wykonywane, prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający 

rozumie poprzez ewidencję zużycia materiałów? 

     Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ww. punkt. 

 



6 

 

 

Pytanie 9)  

Dot.: Zał.-nr-2.5-Opis-działań-promocyjnych w całości 

PYTANIE:  Punkt nr 1.1. Jaki nakład ulotek wyrażony w liczbach sztuk należy dostarczyć do 

Zamawiającego, a jaki nakład wyrażony w liczbach sztuk należy zamieścić w gazecie? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE:  Punkt nr 1.1. Czy Zamawiający określi rodzaj składania ulotki czy pozostawia tą 

kwestie do decyzji Wykonawcy? 

Odpowiedź: Wykonawca może wybrać składanie na U lub Z. 

 

PYTANIE:  Punkt 1.1. Czy Zamawiający pod stwierdzeniem "składania na U" rozumie ogólnie 

używaną nazwę "składanie w C"? 

PYTANIE:  Punkt 1.1. Na jakim rodzaju papieru mają zostać wydrukowane ulotki, czy jest to 

papier: kredowy biały błyszczący o gramaturze 130g? 

materiałów 

Odpowiedź: Tak 

 

PYTANIE:  Punkt 1.2.a Na jakim rodzaju papieru mają zostać wydrukowane katalogi, czy jest to 

papier: kredowy biały błyszczący o gramaturze 130g? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE:  Punkt 2.1.a Na jakim rodzaju papieru mają zostać wydrukowane katalogi, czy jest to 

papier: kredowy biały błyszczący o gramaturze 130g? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE:  Punkt 4. Kto dostarczy treści i wkład merytoryczny do materiałów promocyjnych? 

Odpowiedź: Wykonawca. 

 

PYTANIE:  Punkt 4. Jaka jest liczba wersji jednego projektu materiałów promocyjnych przesłana 

do weryfikacji przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie określa liczby wersji. 

 

PYTANIE:  Punkt 4. Jaka jest maksymalna liczba iteracji poprawek jednego projektu 

przewidziana przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Do czasu zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego. 

 

PYTANIE:  W jaki sposób Zamawiający naniesie i prześle swoje uwagi do projektu materiałów 

promocyjnych? 

Odpowiedź: pocztą elektroniczną 

 

PYTANIE:  Czy Zamawiający dostarczy materiały graficzne (m.in. zdjęcia, CI szpitala jeśli na 

nim mają być oparte projekty graficzne), czy będzie konieczne wykorzystanie stocków. 

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy logo i zdjęcia Szpitala. 

 

Pytanie 10)   

Dot.: Załącznik 2.1 do SIWZ-OPZ-oprogramowanie-moduły, Moduł Sterylizatornia, poz.325 
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Zamawiający specyfikuje: 

Możliwość tworzenia pakietów do sterylizacji 

PYTANIE : Prosimy o doprecyzowanie funkcjonalności tworzenie pakietów do sterylizacji 

      Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 11)  

Dot.: Załącznik 2.1 do SIWZ-OPZ-oprogramowanie-moduły, Moduł Sterylizatornia, poz.326 

Zamawiający specyfikuje: 

Możliwość identyfikacji materiałów sterylnych 

PYTANIE : Prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać identyfikacja materiałów sterylnych 

      Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12)  

Dot.: Załącznik 2.1 do SIWZ-OPZ-oprogramowanie-moduły, Moduł Sterylizatornia, poz.327 

Zamawiający specyfikuje: 

Możliwość obsługi sterylizatorni w powiązaniu z oddziałami 

PYTANIE : Prosimy o doprecyzowanie funkcjonalności obsługa sterylizatorni w powiązaniu z 

oddziałami 

      Odpowiedź: Możliwość „przypisania” sterylizowanych narzędzi do oddziału z którego 

pochodzą. 

 

Pytanie 13)  

Dot.: Załącznik 2.1 do SIWZ-OPZ-oprogramowanie-moduły, Moduł Sterylizatornia w całości 

PYTANIE : Czy Zamawiający wymaga rejestracji cykli pracy urządzeń technologicznych (myjni-

dezynfektorów, sterylizatorów) ? 

      Odpowiedź: NIE 

Pytanie 14)  

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, III. Metody uwierzytelniania danych wykorzystująca infrastrukturę 

PKI, pkt. 2. 

Zamawiający specyfikuje: 

(…) Rozwiązanie to ma pomóc przygotować solidny fundament w postaci bezpiecznej infrastruktury 

sprzętowej i programowej – od stacji roboczej użytkownika, przez aktywne urządzenia sieciowe aż po serwery. 

(…) 

PYTANIE: Prosimy o sprecyzowanie czy w ramach ‘dostawa infrastruktury PKI dla personelu 

Szpitala’ Zamawiający wymaga dostawy tylko części programowej czy również infrastrukturalnej. 

W przypadku kiedy Zamawiający wymaga w ramach ‘dostawa infrastruktury PKI dla personelu 

Szpitala’ dostawy również części infrastrukturalnej prosimy o wyspecyfikowanie urządzeń oraz ich 
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minimalnych parametrów jakie Zamawiający ma na myśli. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że w ramach zakupu rozwiązań PKI dla personelu 

Szpitala, Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia infrastruktury PKI składającej się z 

następujących elementów: 

1) Centrum Certyfikacji, 

2) Karta Inteligentna – 200 szt. 

3) Oprogramowanie klienckie, 

4) Nabiurkowe czytniki Kart Inteligentnych – 200 szt. 

Opis Metody uwierzytelniania danych wykorzystującej infrastrukturę PKI znajduje się                           

w załączniku nr 2 do SIWZ pkt. III. 

 

Pytanie 15)  

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, III. Metody uwierzytelniania danych wykorzystująca infrastrukturę 

PKI, pkt. 2. Karta inteligentna. 

Zamawiający specyfikuje: 

Karta Inteligentna – multiaplikacyjna karta mikroprocesorowa wraz z zainstalowanymi na niej aplikacjami 

(liczba i typ aplikacji zależna od zastosowań). Będzie stanowić nośnik cyfrowej tożsamości użytkownika i token 

uwierzytelniający wykorzystywany w systemach kontroli dostępu do informacji. Karty muszą umożliwiać 

realizację poniższych funkcjonalności: 

a) zgodność z rodziną standardów ISO:7816 – 1, 2, 3, 4, 8, 

b) obsługa minimum 32 KB pamięci na dane (w tym klucze prywatne i certyfikaty), 

c) generowanie par kluczy kryptograficznych RSA o długości do najmniej 2048 bitów, 

d) dostęp do kart za pomocą interfejsów PKCS#11 oraz CSP (MS CryptoAPI 2.0). 

PYTANIE: W przypadku kiedy Zamawiający wymaga fizycznego dostarczenia kart inteligentnych 

prosimy o wskazanie ich ilości. 

      Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 14) 

PYTANIE: Prosimy o określenie kto będzie odpowiedzialny za konfigurację oraz programowanie 

kart inteligentnych na początku oraz w trakcie trwania projektu. 

      Odpowiedź: Wykonawca 

Pytanie 16)  

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, III. Metody uwierzytelniania danych wykorzystująca infrastrukturę 

PKI, pkt. 2. Nabiurkowe czytniki kart inteligentnych 

Zamawiający specyfikuje: 

Nabiurkowe czytniki Kart Inteligentnych – czytniki umożliwiające odczyt wykorzystywanych w rozwiązaniu 

kart inteligentnych. 

PYTANIE: W przypadku kiedy Zamawiający wymaga fizycznego dostarczenia nabiurkowych 

czytników kart inteligentnych prosimy o wskazanie ich ilości oraz wymagań minimalnych w 

zakresie parametrów. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 14) Czytniki mają być integralne z kartami. 
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Pytanie 17)  

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, III. Metody uwierzytelniania danych wykorzystująca infrastrukturę 

PKI, w całości 

PYTANIE: Jaka jest przewidziana liczba użytkowników wewnętrznych, korzystających z kart 

inteligentnych, jaka jest liczba stanowisk na których będą wykorzystywane? Jaka jest przewidziana 

liczba personelu (ogólna liczba użytkowników systemu)? 

      Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 14) 

 

Pytanie 18) Dotyczy Załącznik nr 2.4 do SIWZ, Opis Szkoleń, s. 1 

Zamawiający specyfikuje:  

3.  Wykonawca  powinien  przewidzieć  czas  na  trzy  15-minutowe  przerwy  kawowe  po  każdych  2 

godzinach lekcyjnych szkolenia. 

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby realizacji przerw kawowych Zamawiający za-

pewni serwis i susz konferencyjny. 

      Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 19) Dotyczy Załącznik nr 2.4 do SIWZ, Opis Szkoleń, s. 1 

Zamawiający specyfikuje wymaganie: 

5.  Sale do realizacji szkoleń nieodpłatnie udostępni Wykonawcy, Zamawiający. 

PYTANIE: Prosimy o wskazanie jaką ilość i pojemność sal, które Zamawiający udostępni 

nieodpłatnie Wykonawcy. Większa ilość sal pozwoli na sprawne i szybkie przeprowadzenie szkoleń. 

      Odpowiedź: Zamawiający zapewni dwie sale. 

 

Pytanie 20) Dotyczy Załącznik nr 2.4 do SIWZ, Opis Szkoleń, s. 1 

Zamawiający specyfikuje: 

5.  Sale do realizacji szkoleń nieodpłatnie udostępni Wykonawcy, Zamawiający. 

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że w udostępnionych salach zapewniony zostanie przez 

Zamawiającego dostęp kablowy bądź wifi do sieci Internet. 

      Odpowiedź: Zamawiający, potwierdza, że w udostępnionych salach zapewniony zostanie 

dostęp kablowy bądź wifi do sieci Internet. 

 

Pytanie 21) Dotyczy Załącznik nr 2.4 do SIWZ, Opis Szkoleń, s. 1 

Zamawiający specyfikuje: 

8.  Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, a na zakończenie projektu – zaświadczenia o 

ukończeniu szkoleń. 

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach swojej organizacji przeprowadzi 

rekrutację do grup szkoleniowych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskaże uczestników 

szkoleń jak i zapewni im możliwość udziału w szkoleniach w ramach terminów szkoleń uprzednio 
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uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

      Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 22) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, 

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, s. 46 

Zamawiający specyfikuje: 

5. skanowanie, z wykorzystaniem interfejsu np. HTML5, poszczególnych dokumentów, 

wchodzących w skład przesyłki wpływającej; 

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, iż inne typ rozwiązania kwestii skanowania, który eliminuje 

wykorzystanie, zabronionych przez dostawców przeglądarek, apletów java, jest również 

dopuszczony, a wykorzystanie technologii HTML5 stanowi jeden z przykładów realizacji 

przedmiotowego wymagania. 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 23) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODU-

ŁY, Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, s. 46 

Zamawiający specyfikuje: 

12. możliwość dodania jednego lub więcej interesantów dotyczących danej korespondencji, oraz 

określenie roli w jakiej występuje (do wyboru ze słownika ról). System na etapie rejestracji musi 

umożliwiać import grupy interesantów z pliku (zewnętrznej bazy interesantów) lub import z wcze-

śniej zarejestrowanych pozycji; 

PYTANIE: Prosimy o określenie rodzajów ról w jakich mają występować interesanci. 

      Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje powyższy zapis na:  

„12. możliwość dodania jednego lub więcej interesantów dotyczących danej korespondencji” 

Pytanie 24) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, 

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, s. 46 

Zamawiający specyfikuje: 

18. cyfrowe znakowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej (sygnatura cyfrowa, podpis 

cyfrowy) za pomocą certyfikatu podpisu cyfrowego (kwalifikowany i własny niekwalifikowany); 

PYTANIE: Czy wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobligowany jest do dostarczenia 

podpisów kwalifikowanych jeśli tak to jakiej ilości? 

      Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 14) 

 

Pytanie 25) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, 

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, s. 46 

Zamawiający specyfikuje: 

18. cyfrowe znakowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej (sygnatura cyfrowa, podpis 

cyfrowy) za pomocą certyfikatu podpisu cyfrowego (kwalifikowany i własny niekwalifikowany); 
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PYTANIE: Czy wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobligowany jest do dostarczenia 

znaczników czasu jeśli tak to w jakiej ilości? 

      Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 14) 

 

Pytanie 26) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, 

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, s. 47 

Zamawiający specyfikuje: 

19. obsługa własnej Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP); 

PYTANIE: Wykonawca zwraca uwagę, że zakup urządzenia HSM niezbędnego do uruchomienia 

własnej ESP z punktu widzenia kosztów realizacji zamówienia i odniesienia ich do kosztów zakupu 

całego Modułu EOD znacząco podnosi cenę zakupu całego rozwiązania ZSI szacowaną przez 

wykonawców, a dla Zamawiającego nie przynosi w zasadzie żadnej wartości dodanej, ponieważ 

Zamawiający bez żadnych kosztów może korzystać ze skrytki ESP na ePUAP. W związku z tym 

prosimy o wykreślenie tego wymagania, a jeśli Zamawiający się na to nie zgadza i oczekuje 

dostarczenia urządzenia HSM prosimy o określenie okresu czasu przez, który takie urządzenie ma 

być utrzymywane. 

      Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższe wymaganie. 

 

Pytanie 27) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, 

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, s. 47 

Zamawiający specyfikuje: 

28. możliwość udostępniania sprawy innym pracownikom bezpośrednio z poziomu sprawy. 

Użytkownik prowadzący sprawę powinien posiadać możliwość różnicowania poziomu uprawnień do 

sprawy, co najmniej w zakresie: 

1) udostępniania sprawy, 

2) zmiany statusu sprawy, 

3) widoku pracownika, 

4) pracownik widzi innych pracowników mających dostęp do sprawy, 

5) pracownik widzi dokumentacje roboczą nie tworzącą akt sprawy, 

6) pracownik widzi komentarze do sprawy, 

7) pracownik może dodawać, 

8) przesyłki wpływające, 

9) przesyłki wychodzące, 

10) akta sprawy, nie będące przesyłką, 

11) faktury, 

12) dokumentacje roboczą, 

13) komentarze, 

14) pracownik prowadzący musi mieć możliwość ograniczania uprawnień do poziomu: edycji, 
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otwierania, widoczności dokumentów dodawanych wcześniej w sprawie, 

15) pracownik prowadzący musi mieć możliwość ograniczania uprawnień do poziomu: edycji, 

otwierania, widoczności dokumentów dodawanych wcześniej w sprawie, 

16) ESOD musi umożliwiać wysyłkę dokumentu do wybranych osób, jeżeli w sprawie występuje 

więcej niż jeden interesant. Taki dokument można później wysłać do pozostałych interesantów, 

17) system musi umożliwiać użytkownikowi wgląd do spraw z poziomu dokumentu oraz wgląd 

do dokumentów z poziomu spraw, 

18) system musi posiadać część nadzorczą, która umożliwia przełożonym pełen wgląd do 

dokumentów, spraw i projektów pracowników podległych; 

PYTANIE: Wykonawca prosi o jasne wskazanie, które z poniższych mają być konkretnym 

uprawnieniem nadawanym w zakresie sprawy. Aktualnie w żaden sposób wykonawca nie może 

wywnioskować jakim bytem są np. przesyłki wpływające, przesyłki wychodzące. Czy przypadkiem 

na powyższej liście uprawnień nie ma pomyłek, prosimy o jej korektę. 

      Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 8), 9) i 17). 

 

Pytanie 28) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, 

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, s. 48 

Zamawiający specyfikuje: 

 

36. zgodność z obowiązującymi przepisami: 

1) szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi; 

2) elektroniczne zarządzanie dokumentacją (instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy 

akt, instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych); 

3) wymagania techniczne formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których 

utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych; 

4) niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych; 

5) postępowanie z dokumentacją, zasady jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasady i tryb 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych; 

6) podpis elektroniczny. 

PYTANIE: Prosimy o dokładne określonej przepisów prawa, z którymi system ma być zgodny. 

Wymaganie opisane jak powyżej nie pozwala na przygotowanie rzeczowej wyceny, gdyż nie jest 

znana żadna podstawa prawna, z którą system ma być zgodny. 

 Odpowiedź: 

Ad)1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 

206 poz. 1518) 

 

Ad)2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
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zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r. Nr 14 poz. 67) 

 

 Ad.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w 

sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których 

utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 

1519) 

 Ad.4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 

w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 

1517) 

  

 Ad.5 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w 

sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych 

do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743) 

Ad. 6 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(Dz.U.2016 poz. 1579) 

 

Pytanie 29) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Szpital - SOR, s. 3 

Zamawiający specyfikuje: 

5. System udostępnia funkcjonalność szybkiego skierowania pacjenta na oddział nawet w 

sytuacji, gdy nie wypełniono w systemie wszystkich danych (w tym wymaganych do zakończenia 

pobytu na SOR), danych i dokumentów dokumentacji medycznej, wymaganej autoryzacji danych. 

PYTANIE: Z zapisu wynika, że pola walidowane na „twardo” musiałyby  być objęte walidacją 

miękką co spowoduje pomijanie danych pól przez personel w przypadku pełnego prawidłowego 

wypisu pacjenta. Czy taki jest zamysł Zamawiającego? 

      Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 30) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Szpital – Izba przyjęć, s. 4 

Zamawiający specyfikuje: 

1. System umożliwia wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, 

w tym co najmniej: 

• status eWUŚ […] 

PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli dostarczony 

system umożliwi wyświetlenie listy pacjentów nieubezpieczonych w danym dniu dla danej 

jednostki? 

      Odpowiedź: Tak 

 

 



14 

 

Pytanie 31) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia, s. 5 

Zamawiający specyfikuje: 

2. Fakt przybycia pacjenta jest odnotowywany w systemie, system wspomaga kontrolę złożenia 

niezbędnych dokumentów 

PYTANIE: Co Zamawiający rozumie poprzez kontrolę złożenia niezbędnych dokumentów? 

      Odpowiedź: System ma kontrolować np. czy pacjent złożył skierowanie przed wizytą. 

 

Pytanie 32) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia – Rejestracja, s. 6 

Zamawiający specyfikuje: 

26. Możliwość nadania numeru rezerwacji w ramach jednostki wykonującej. 

PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie tego punktu. 

      Odpowiedź: Każda rejestracja posiada swój własny, unikalny kolejny numer rezerwacji w 

ramach jednostki. 

 

Pytanie 33) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia – Rejestracja, s. 6 

Zamawiający specyfikuje: 

34. Możliwość nadania własnej klasyfikacji wizyty. 

PYTANIE: Co zamawiający rozumie poprzez własną klasyfikację wizyty? 

      Odpowiedź: System ma umożliwiać tworzenie różnych rodzajów wizyt, również te, które 

Zamawiajacy uzna za wymagane np. wizyta po skierowanie lub inne. 

 

Pytanie 34) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia – Rejestracja, s. 6 

Zamawiający specyfikuje: 

35. Możliwość wskazania wizyt wymagających doniesienia skierowania do poradni specjalistycznych. 

PYTANIE: Czy wystarcza pole uwagi w oknie wprowadzania skierowania oraz walidacja w ramach 

trybu przyjęcia? 

      Odpowiedź: Nie 

 

Pytanie 35) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia – Gabinet (zabiegowy), s. 6 

Zamawiający specyfikuje: 

3. Opcjonalnie pozwolić na przywoływanie i odwoływanie pacjentów przy użyciu wyświetlaczy 

gabinetowych. 
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PYTANIE: Czy zamawiający posiada System kolejkowy z którym wykonawca ma się zintegrować? 

      Odpowiedź: Zamawiający planuje zakupienie systemu kolejkowego. 

 

Pytanie 36) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia – Gabinet (zabiegowy), s. 7 

Zamawiający specyfikuje: 

21. Oznaczanie przyjęcia jako „ratującego życie”. 

PYTANIE: Wykonawca nie widzi zasadności przyjęcia w ww. trybie dla jednostki Gabinet 

Zabiegowy i prosi o wykreślenie tego zapisu. 

      Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższe wymaganie. 

 

Pytanie 37) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia – Gabinet (zabiegowy), s. 7 

Zamawiający specyfikuje: 

24. Możliwość ręcznego wpisania kodu chorobowego ICD10. 

PYTANIE: Co Zamawiający rozumie poprzez ręczne wpisanie kodu ICD-10? Czy wystarczającym 

będzie możliwość wpisywania kodu w polu wyszukiwania aby uzyskać wynik w ramach słownika 

ICD-10? 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 38) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia – Gabinet (zabiegowy), s. 7 

Zamawiający specyfikuje: 

25. Możliwość przypisania pacjentowi diety wybranej ze słownika. 

PYTANIE: Wykonawca nie widzi zasadności wprowadzenia diety dla jednostki Gabinet Zabiegowy 

i prosi o wykreślenie tego zapisu. 

      Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższe wymaganie. 

 

Pytanie 39) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia – Gabinet (zabiegowy), s. 7 

Zamawiający specyfikuje: 

44. Sprawdzanie puli dostępnych recept dla danego lekarza z podziałem na: 

[…] 

• prywatne, 

[…] 
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PYTANIE: Czy Zamawiający ma na myśli drukowanie recept bez numeru? 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 40) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

poradnia – Ewidencja, s. 9 

Zamawiający specyfikuje: 

9. Możliwość dodania pacjenta niezidentyfikowanego. 

PYTANIE: W opinii wykonawcy w poradni nie występuje sytuacja kiedy pacjent jest 

niezidentyfikowany, w związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu. 

    Odpowiedź: Zamawiający wykreśla to wymaganie. 

 

Pytanie 41) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

poradnia – Ewidencja, s. 9 

Zamawiający specyfikuje: 

12. Możliwość skanowania i podglądu zeskanowanych dokumentów. 

PYTANIE: Czy zamawiający uzna wymaganie za spełniony jeśli dostarczany system umożliwi 

dołączenie wcześniej zeskanowanego dokumentu jako plik załącznika? 

      Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 42) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

poradnia – Ewidencja, s. 9 

Zamawiający specyfikuje: 

14. Możliwość wyeksportowania historii wizyt pacjenta w danej jednostce do pliku XML. 

PYTANIE: Jaka jest zasadność generowania pliku XML? Czy wystarczającym będzie zapis do pliku 

PDF ? 

      Odpowiedź: Do XML lub PDF 

 

Pytanie 43) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia – POZ, s. 9 

Zamawiający specyfikuje: 

13. Możliwość dodawania zestawów badań POZ 

PYTANIE: Co zamawiający rozumie pod pojęciem zestawy badań POZ? 

      Odpowiedź: Zestaw badań realizowanych w zakresie POZ. 
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Pytanie 44) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Poradnia – POZ, s. 9 

Zamawiający specyfikuje: 

Możliwość walidacji na podwójne wpisy tego samego pacjenta w tym samym okresie 

sprawozdawczym oraz walidacji na sprawozdawczość indywidualną. 

PYTANIE: Czy Zamawiający rozumie pod tym punktem walidację na podwójne przyjęcie w danym 

dniu? 

      Odpowiedź: Nie. Zamawiający ma na myśli podwójny wpis. 

 

Pytanie 45) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Szpital – Izba przyjęć i oddziały, s. 10 

Zamawiający specyfikuje: 

32. Możliwość stworzenia słownika powodów wprowadzenia zmian w pozycjach historii choroby 

pacjenta. 

PYTANIE: Co zamawiający ma na myśli jako „słownik powodów wprowadzenia zmian w 

pozycjach…”? 

      Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 46) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Szpital – Oddział, s. 11 

Zamawiający specyfikuje: 

1. System umożliwia wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w tym: 

[…] 

• Stan eWUŚ, 

[…] 

PYTANIE: Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli dostarczony system umożliwi 

wyświetlenie listy pacjentów nieubezpieczonych w danym dniu dla danej jednostki? 

      Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 47) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

zleceń, s. 17 

Zamawiający specyfikuje: 

13. System ma możliwość utworzenia zlecenia laboratoryjnego z wykorzystaniem 

predefiniowanej karty kodów kreskowych. 

PYTANIE: Czy Zamawiający ma na myśli oklejenie kodem kresowym probówki oraz karty zlecenia 

wykorzystując predefiniowane kody kreskowe? 

      Odpowiedź: Materiał do badań laboratoryjnych będzie oklejany kodem kreskowym w 

laboratorium. 



18 

 

 

Pytanie 48) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Rehabilitacja, s. 18 

Zamawiający specyfikuje: 

15. System umożliwia prowadzenie słownika rozpoznań kwalifikujących do stopnia pilności 

„pilny”, wg Klasyfikacji chorób ICD – rewizja 10 dla rehabilitacji medycznej. 

PYTANIE: Proszę o przykład 

      Odpowiedź: System ma być wyposażony w możliwość edycji słowników zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego. Szczegóły zostaną opracowane w trakcie analizy 

przedwdrożeniowej. 

 

Pytanie 49) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Szpital – Diety, s. 18 

Zamawiający specyfikuje: 

7. Możliwość eksportu zestawień do pliku m.in. CSV. 

PYTANIE: Czy wymagania będzie spełnione jeśli plikiem docelowym będzie xls? 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 50) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, 

Moduł RIS i diagnostyki obrazowej, s. 23 

Zamawiający specyfikuje: 

13. Możliwość opisu badania poprzez nagranie mówionego tekstu. 

PYTANIE: Czy wystarczającym jest możliwość dołączenia pliku audio jako załącznika do wyniku 

zabiegu? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że system RIS będzie wspierał min. pkt. a) i d) określone 

w zapytaniu oraz z integracją z urządzeniem do nagrywania dźwięku i zestawami 

odsłuchowymi (pedał do transkrypcji) 

 

Pytanie 51) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

RIS i diagnostyki obrazowej, s. 23 

Zamawiający specyfikuje: 

15. Możliwość dodania multimediów do opisu badania (zdjęcia, film) 

PYTANIE: Czy wystarczającym jest możliwość dołączenia zrzutów/klatek filmu do wyniku zabiegu 

z listy dostępnych pozycji? 

      Odpowiedź: Nie.  

Pytanie 52) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

RIS i diagnostyki obrazowej, s. 23 

Zamawiający specyfikuje: 
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19. Możliwość ewidencji zużycia materiałów izotopowych 

PYTANIE: Czy w ofercie Zamawiającego znajdują się badania wykonywane z użyciem materiałów 

izotopowych? Jeśli nie, prosimy o odstąpienie od tego wymagania jako nadmiarowego. 

Jeżeli takie badania są wykonywane, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez 

ewidencję zużycia materiałów? 

      Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 8) 

 

Pytanie 53) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Szpital – Tablet Oddziałowy, s. 26 

Zamawiający specyfikuje: 

3. Możliwość zmiany sposobu wykorzystania sieci LAN i Internet. 

PYTANIE: Czy Zamawiający ma na myśli płynne przełączenie się pomiędzy typami połączenia 

WiFi ->3G bez utraty połączenia? 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 54) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Szpital – Tablet Oddziałowy, s. 27 

Zamawiający specyfikuje: 

14. Możliwość opisania w historii choroby poszczególnych pozycji (m.in: wywiad , ICD10/ICD9, 

obserwacja dzienna, karta gorączkowa, TISS).   

PYTANIE: Moduł tabletowy z założenia powinien umożliwiać odnotowanie podstawowych danych 

w sposób przejrzysty. Wprowadzanie opisów itp. rekomendowane jest w pełnej wersji systemu. W 

związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego punktu. 

      Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 55) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

Szpital – Tablet Oddziałowy, s. 27 

Zamawiający specyfikuje: 

16. Możliwość dodania formularza do historii choroby do wywiadu przyłóżkowego; 

PYTANIE: moduł tabletowy z założenia powinien umożliwiać odnotowanie podstawowych danych 

w sposób przejrzysty. Wprowadzanie opisów itp. rekomendowane jest w pełnej wersji systemu. W 

związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego punktu. 

      Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 56) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODU-

ŁY, Archiwum dokumentacji medycznej, s. 27 

Zamawiający specyfikuje: 
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4. Automatyczny druk dokumentu PDF lub XML podczas wydruków z przypisaniem go do hi-

storii choroby, 

PYTANIE: Proszę o przykład. 

      Odpowiedź:Wydruk historii choroby w całości z uwzględnieniem wszystkich przypisanych 

do niego załączników, tj. badań laboratoryjnych, konsultacje specjalisty, wynik badania TK. 

 

Pytanie 57) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

statystyki medycznej, s. 27 

Zamawiający specyfikuje: 

9. Obsługa Księgi Poradni. 

PYTANIE: Czy Zamawiający ma na myśli Księgę Przyjęć Poradni? 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 58) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

sprawozdawczo-rozliczeniowy, s. 29 

Zamawiający specyfikuje: 

17. Możliwość zmiany wersji wysyłki. 

PYTANIE: Co Zamawiający ma na myśli? 

      Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższe wymaganie. 

 

Pytanie 59) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

sprawozdawczo-rozliczeniowy, s. 29 

Zamawiający specyfikuje: 

18. Możliwość zmiany statusu produktu z wyszczególnieniem zakresu dat, umowy, produktu 

oraz wyróżnika. 

PYTANIE: Czy chodzi o wysłanie świadczenia w podniesionej wersji? 

      Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 60) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

sprawozdawczo-rozliczeniowy, s. 29 

Zamawiający specyfikuje: 

19. Możliwość wybór danych do eksportu – z podziałem na: 

[…] 

• faktury zakupowe, 

[…] 

PYTANIE: Jakie faktury Zamawiający ma na myśli? 
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      Odpowiedź: dokumet potwierdzający zakup towarów i usług 

 

Pytanie 61) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

sprawozdawczo-rozliczeniowy, s. 29 

Zamawiający specyfikuje: 

24. Możliwość generowania sprawozdań takich jak: 

[…] 

• CZP, 

[…] 

PYTANIE: Jakie sprawozdania Zamawiający ma na myśli w ramach CZP? 

      Odpowiedź: Zamawiający wykreśla „CZP” z pkt. 24 

 

Pytanie 62) Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ, OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY, Moduł 

sprawozdawczo-rozliczeniowy, s. 29 

Zamawiający specyfikuje: 

35. Przygotowywania faktur zakupowych. 

PYTANIE: Czy zamawiający ma na myśli faktury do NFZ? 

      Odpowiedź: Nie 

 

Pytanie 63)  

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji gdy oferowany system ERP w modelu klient-serwer 

wymagał będzie na stacjach roboczych systemu operacyjnego Windows, Zamawiający zapewni 

stacje robocze z systemem operacyjnym Windows dla użytkowników systemu ERP. 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 64)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SIWZ (OPIS MIGRACJI DANYCH); System ERP 

 

Prosimy o: 

a) wyjaśnienie jaki będzie zakres migracji? [np. Kontrahenci i adresy, Nierozliczone płatności - 

Bilans otwarcia, Plan Kont, Środki Trwałe - Bilans otwarcia, Dane kadrowe pracowników, 

Dane płacowe pracowników], 

Odpowiedź: zakres danych kadrowych jest opisany w załączniku nr. 2.3 do SIWZ 

 

b) potwierdzenie, że migracja będzie obejmować wyłącznie dane niezbędne do rozpoczęcia 

pracy w nowym systemie [bilanse otwarcia], a zatem nie obejmie danych historycznych, 
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które nie są niezbędne do zapewnienia produkcyjnej pracy na nowym systemie, 

             

c)  potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy (na potrzeby systemu ERP) dane do migracji  z 

aktualnie używanych systemów w formacie CSV, 

             

d) wyjaśnienie czy posiadają Państwo wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w 

celu przygotowania danych do migracji? 

Odpowiedź ad. b), c) i d) : Jeśli Zamawiający nie będzie w stanie dostarczyć danych ze 

wszystkich migrowanych systemów w formacie np. .csv, .xls lub nie będzie dysponował 

dokumentacją lub wiedzą wystarczającą do migracji tych danych, dopuszcza w takiej 

sytuacji rezygnację z  migracji danych. 

 

Pytanie 65)  

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiany system ERP ma być zintegrowany (współpracować) z 

aplikacjami aktualnie eksploatowanymi przez Zamawiającego, a jeśli tak, to prosimy o: 

a) przedstawienie listy systemów, z jakimi ma się integrować oprogramowanie ERP, 

       

 

b) przedstawienie zakresu integracji ERP z systemami eksploatowanymi przez Klienta, 

c) przedstawienie technologii integracji udostępnianej przez integrowane systemy, ewentualnie 

prosimy o wymienienie preferowanych technologii integracji (np. WebService, Pliki płaskie, 

Procedury składowane w bazie danych), 

d) przedstawienie sposobu komunikacji integrowanych systemów: zdolność komunikacji, 

sposób komunikacji, opis transakcji, konstrukcja pliku komunikatu transakcji, opisane 

widoki baz danych, procedury składowe i inne informacje, które są konieczne do 

przeprowadzenia integracji, 

e) określenie kierunków przepływu/wymiany danych [np.  dwukierunkowa integracja], 

f) przedstawienie dokumentacji i specyfikacji technicznej interfejsów, 

g) określenie protokołów wymiany danych wraz ze wskazaniem wszystkich technicznych 

informacji umożliwiających wykonanie integracji, 

h) wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru Umowy zapewnienia, że Zamawiający pozyska we 

własnym zakresie i na własny koszt wszelkie umożliwiające przeprowadzenie integracji 

informacje i dane od producentów lub autorów eksploatowanych systemów, z którymi ma 

nastąpić integracja, a także zapewni na własny koszt wsparcie tych producentów w 

przypadku problemów z przeprowadzeniem integracji, jak również wsparcie przy procesie 

testowania integracji, 

i) przedstawienie zakresu czynności jakie ma zrealizować Wykonawca, aby można było uznać, 

że spełnił on wymagania przedmiotu zamówienia w zakresie integracji. 

Odpowiedź: Nie ma być zintegrowany. 
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Pytanie 66)  

Prosimy o informację, czy system ERP będzie wdrażany w kilku lokalizacjach (np. filiach)? - a jeśli 

tak, prosimy o podanie: 

a) liczby lokalizacji objętych wdrożeniem, 

     

b) liczby Użytkowników w poszczególnych lokalizacjach, 

      

c) średniego opóźnienia w transmisji pakietów (latency) pomiędzy centralą a przedmiotowymi 

lokalizacjami. 

      Odpowiedź: System będzie wdrażany w jednej lokalizacji w 3 budynkach. 

 

 

Pytanie 67)  

Prosimy o wyjaśnienie czy system [w zakresie ERP] będzie wykorzystywany w wielu 

samodzielnych podmiotach prawnych (odrębny NIP, REGON, itp.) - a jeśli tak, prosimy o 

wyspecyfikowanie wszystkich podmiotów prawnych objętych wdrożeniem wraz ze wskazaniem 

liczby Użytkowników w poszczególnych podmiotach prawnych. 

      Odpowiedź: Nie 

 

Pytanie 68)  

Prosimy o wyjaśnienie czy system [w zakresie ERP] będzie pracował wyłącznie w sieci LAN? 

      Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 69)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.2 do SIWZ (WARUNKI LICENCJI) 

 

Prosimy o wskazanie liczby użytkowników nazwanych systemu w podziale na obszary 

merytoryczne: 

a) Moduł Finanse i Księgowość - ….. 

b) Moduł Kasa - ….. 

c) Moduł Środki Trwałe - ….. 

d) Moduł Płace - ….. 

e) Moduł Kadry - ….. 

f) Moduł Rejestracja Czasu Pracy - ….. 

g) Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami - ….. 
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h) Moduł Sprawozdawczość i Analizy Finansowe - ….. 

i) Moduł analityczny - ….. 

j) Administracja systemem ERP - ….. 

k) E-Faktura - ….. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje licencji w ilości podanej w załączniku nr 2.2 do SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że z każdego komputera ma być możliwość otwarcia 

programu przez użytkownika w ramach swoich uprawnień. 

 

Pytanie 70)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SIWZ (OPIS SZKOLEŃ) 

 

Prosimy o wskazanie liczby uczestników szkoleń w podziale na obszary merytoryczne: 

a) Moduł Finanse i Księgowość - ….. 

b) Moduł Kasa - ….. 

c) Moduł Środki Trwałe - ….. 

d) Moduł Płace - 2 

e) Moduł Kadry - 2 

f) Moduł Rejestracja Czasu Pracy - 25 

g) Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami - ….. 

h) Moduł Sprawozdawczość i Analizy Finansowe - ….. 

i) Moduł analityczny - ….. 

j) Administracja systemem ERP - ….. 

k) E-Faktura - ….. 

      Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkoleń zgodnie z załącznikiem nr 2.4 

do SIWZ. 

 

Pytanie 71)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.7 do SIWZ [WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWYCH (kryterium 

2 oceny ofert) - ZADANIE 2] 

Ogólne; 3. strefa szara (dotyczy szacunkowej ilości danych w funkcjonującym w Szpitalu systemie Hipokrates) 

 

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego przywołany zapis odnoszący się do zagadnień migracji danych w 

kontekście części „szarej” jest powiązany z systemem Hipokrates? Z dokumentacji SIWZ wynika, że 

migracja danych z części „szarej” będzie odnosić się do systemów: Kadrowo-płacowy R2PłatnikPro 

oraz System księgowy TFX, Magazyn THD i Środki Trwałe TST. 

      Odpowiedź: Zamawiający wykreślił ww. punkt pismem „Pozostałe modyfikacje SIWZ” z 
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dnia 17.01.2018r. 

 

Pytanie 72)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł Kadry  

56. Możliwość wprowadzania grafików przez poszczególnych użytkowników. 

 

Prosimy o wyjaśnienie jakich użytkowników ma na myśli Zamawiający? 

      Odpowiedź: pracowników, którzy tworzą harmonogramy oraz pracowników Działu Kadr 

   

Pytanie 73)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł rejestracji czasu pracy  

3. Możliwość podziału pracowników na dowolną ilość oddziałów i komórek organizacyjnych. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Moduł Rejestracja Czasu Pracy może korzystać z podziału 

pracowników zdefiniowanego w Kadrach i Płacach. 

      Odpowiedź: Tak 

  

Pytanie 74)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł rejestracji czasu pracy  

4. Możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego 

tygodnia pracy, godzinowych systemów pracy, dyżurów personelu medycznego. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Moduł Rejestracja Czasu Pracy może korzystać z podziału 

pracowników zdefiniowanego w Kadrach i Płacach. 

      Odpowiedź: Tak 

  

Pytanie 75)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł rejestracji czasu pracy  

5. Możliwość planowania i rozliczania czasu pracy w dowolnym okresie rozliczeniowym, z możliwością 

definiowania różnych okresów rozliczeniowych dla różnych grup pracowników nawet w ramach jednej 

jednostki organizacyjnej. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Moduł Rejestracja Czasu Pracy może korzystać okresów 

rozliczeniowych definiowanych w Kadrach 

      Odpowiedź: Tak 
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Pytanie 76)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł rejestracji czasu pracy  

11. Możliwość wglądu do określonych danych pracownika 

 

Prosimy o wyspecyfikowanie wymaganych danych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

  

Pytanie 77)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł rejestracji czasu pracy  

12. Możliwość ewidencjonowania szkoleń pracowniczych. 

 

Prosimy o wyjaśnienie: 

a) jakie informacje mają być ewidencjonowane? 

      Odpowiedź: co najmniej data szkolenia, rodzaj, termin ważności 

 

b) czy Zamawiający zakłada obsługę procesu planowania, ewidencjonowania i rozliczania 

szkoleń? 

      Odpowiedź: Nie 

  

Pytanie 78)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł rejestracji czasu pracy  

14. Możliwość tworzenia dowolnej ilości harmonogramów czasu pracy, podpinania ich pracownikom oraz na 

jego podstawie automatycznego wypełniania grafików planowanych. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Moduł Rejestracja Czasu Pracy może korzystać z definicji 

dziedziczonych z Kadr i Płac. 

      Odpowiedź: Tak 

  

Pytanie 79)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł rejestracji czasu pracy  

16. Możliwość przechowywania informacji o szkoleniach oraz uprawnieniach pracowników. Możliwość 

definiowania wymaganych uprawnień, które pracownik powinien posiadać. 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy wymagania powinny być wiązane pracownikiem, czy ze stanowiskiem 

pracy? 

      Odpowiedź: Ze stanowiskiem pracy i/lub pracownika. 
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Pytanie 80)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł Finanse księgowość  

52. Możliwość umieszczenia znaku graficznego na szablonie wezwań. 

Prosimy o potwierdzenie czy znak graficzny w tym wypadku to logo. 

      Odpowiedź: Tak 

  

Pytanie 81)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł Finanse księgowość  

61. Możliwość automatycznego tworzenia raportu kasowego. 

 

Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać „automatyczne” tworzenie raportu kasowego? 

  Odpowiedź: Automatyczne nadawanie kolejnych numerów dokumentom kasowym(np.KP,KW), 

Okresowe zamykanie raportu z zabezpieczeniem (bez możliwości poprawy po zamknięciu) 

  

Pytanie 82)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł Finanse księgowość  

75. Możliwość symulowanego rozliczenia kosztów bez księgowań. 

 

Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie: 

a) jakich kosztów? 

b) w jakim celu? 

c) z jaką częstotliwością? 

      Odpowiedź: 

Ad a) kosztów rodzajowych 

Ad b) w celu prognozy na przyszłe okresy 

Ad c) kwartalnie, rocznie (do wyboru) 

 

Pytanie 83)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł Finanse księgowość  

76. Możliwość tworzenia różnych typów kluczy podziałowych: 

• na podstawie obrotów 

• na podstawie katalogu powiązań 
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Prosimy o wyjaśnienie: 

a) pojęcia „obroty” w kontekście wymagania, 

      Odpowiedź: Na podstawie obrotów w zadanym okresie 

 

b) pojęcia „katalog powiązań” w kontekście wymagania, oraz wskazania co z czym jest w nim 

wiązane, kto go tworzy i gdzie? 

Odpowiedź: Powiązania np. do wyceny kosztów pobytu pacjenta 

 

Pytanie 84)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł Finanse księgowość  

76. Możliwość tworzenia wieloetapowych rozliczeń / procesów z użyciem różnych typów  kluczy. 

 

Prosimy o wyspecyfikowanie wymaganych typów kluczy. 

     Odpowiedź: tj. pkt 77.  Klucze podane są w punkcie 76  

  

Pytanie 85)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł Finanse księgowość  

83. Możliwość przenoszenia kosztów i tworzenia wieloetapowych rozliczeń z użyciem różnych typów  kluczy. 

Prosimy o wyspecyfikowanie wymaganych typów kluczy. 

      Odpowiedź: Klucze podane są w punkcie 76  

 

Pytanie 86)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł Kasa  

4. Możliwość wymiany danych w ramach systemu: 

• prowadzenia katalogu kontrahentów zintegrowanego z modułem FK.  

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykorzystanie jednego, wspólnego katalogu 

kontrahentów. 

      Odpowiedź: Tak wspólny katalog z FK 

 

Pytanie 87)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ Moduł Finanse księgowość  

4. Możliwość wprowadzenia zapisów o następującej długości znaków: 

• identyfikator dokumentu (tj. np. numer faktury/rachunku/umowy) – 20 znaków i mniej i więcej, 

• treść operacji – 500 znaków i mniej i więcej, 
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Prosimy o wyjaśnienie zwrotu „i mniej i więcej”. W obecnym brzmieniu zapis jest niezrozumiały. 

     Odpowiedź: treść operacji nie musi być więcej niż 255 znaków, identyfikator dokumentu nie 

musie być więcej niż 20 znaków. 

 

Pytanie 88)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do OPZ 

Wykaz modułów i funkcjonalności dla zakres administracyjnego (część „szara”) 

 

Pragniemy podkreślić, że domeną Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD, 

workflow) jest obsługa przepływu dokumentów/informacji pomiędzy pracownikami wykonującymi 

pewien zalgorytmizowany zespół czynności. Z kolei system ERP w pierwszej kolejności zapewnia 

rozliczanie prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 

ustawą o rachunkowości, a zatem oba systemy - ERP i workflow - mają inne przeznaczenie i 

odmienną filozofię działania. Przykładowo, z punku widzenia systemu workflow istotna jest 

informacja na jakim etapie jest aktualnie procesowana faktura zakupu, kto ją przetrzymuje, do kogo 

powinna następnie być przesłana – natomiast z punktu widzenia systemu ERP, te informacje są 

drugorzędne, bo liczy się „status księgowy” tej faktury [niezaksięgowana / zaksięgowana]. Trzeba 

również podkreślić, że korygowanie błędnego przepływu dokumentu w workflow nie wiąże się 

istotnymi konsekwencjami [np. faktura została przekazana do Działu A, następnie do Działu B 

(omyłkowo), więc ponownie przesłano ją do Działu A, który poprawnie przesłał ją do Działu C]. 

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku dokonywania zmian dotyczących faktury w 

systemie ERP. Dokument, któremu zmieniono status z „w weryfikacji” na „zaksięgowany”, może 

podlegać już tylko stornowaniu. 

 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że jeśli oferta Wykonawcy obejmie system ERP oraz system 

Elektronicznego Obiegu Dokumentów (cechujące się inną technologią, interfejsem, administracją, 

zarządzaniem użytkownikami, logiką pracy itd.) i przedmiotowe rozwiązania będą ze sobą 

zintegrowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania wymagań SIWZ, Zamawiający uznane 

wymagania OPZ za spełnione w kontekście systemów ERP i ESOD? 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 89)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPIS OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Wymagania ogólne 10: System musi być zintegrowany, przez co rozumie się zintegrowaną pracę wszystkich 

systemów/modułów w oparciu o swobodną, automatyczną wymienialność danych pomiędzy elementami (mo-

dułami) systemu także pomiędzy modułami części „Białej” i „Szarej”. 

 

Z uwagi na bardzo ogólny i nieprecyzyjny zapis dotyczący integracji, także pomiędzy modułami 

części „Białej” i „Szarej”, aby uniknąć niejasności, prosimy o krótkie opisanie wymaganego zakresu 

integracji. 
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      Odpowiedź: Integracja ma powodować swobodną automatyczną wymienialność danych 

pomiędzy elementami (modułami) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

tych modułów. 

 

Pytanie 90)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 

Zakres danych do przeniesienia z systemu R2PłatnikPro. 

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYEKSPORTOWANIA WSKAZANEGO ZAKRESU DANYCH DO 

FORMATU ZEWNĘTRZNEGO ? (TAK / NIE): Tak - we własnym zakresie przez Wykonawcę z wykorzysta-

niem mechanizmów wewnętrznych MSSQL lub za pomocą zdefiniowanych zapytań SQL 

 

Dla danych systemu R2PłatnikPro Zamawiający wskazuje, że eksport danych do migracji jest 

możliwy we własnym zakresie przez Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

udzieli wsparcia Wykonawcy i przekaże wszystkie niezbędne informacje umożliwiające 

Wykonawcy dokonania eksportu danych z systemu R2PłatnikPro w wymaganym przez 

Zamawiającego zakresie. 

 Odpowiedź: Jeśli Zamawiający nie będzie w stanie dostarczyć danych ze wszystkich 

migrowanych systemów w formacie np. .csv, .xls lub nie będzie dysponował dokumentacją lub 

wiedzą wystarczającą do migracji tych danych, dopuszcza w takiej sytuacji rezygnację z  migracji 

danych. 

 

Pytanie 91)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 

Zakres danych do przeniesienia z systemu R2PłatnikPro. 

 

Prosimy o uszczegółowienie zakresu danych dotyczących Historii zatrudnienia w sposób 

identyczny jak dla pozostałych danych (np. danych osobowych, ubezpieczeń, itp.) 

Odpowiedź: 

Historia zatrudnienia w Szpitalu (aktualna umowa o pracę): 

• rodzaj umowy 

• data od, data do 

• etat 

• stawka 

• dodatek stażowy 

• dodatek funkcyjny 

• stanowisko 

• jednostka organizacyjna 

• rodzaj umowy (okres próbny, czas określony, itd.) 

Historia z innych zakładów pracy 

• rodzaj umowy 
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• data od, data do 

• etat 

• stanowisko 

• przyczyny rozwiązania umowy o pracę. 

 

Pytanie 92)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 

Zakres danych do przeniesienia z systemu R2PłatnikPro. 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy dane dotyczące Historii zatrudnienia określają informacje dotyczące 

zatrudnienia w Szpitalu w Trzebnicy, czy również poprzedniego zatrudnienia? 

      Odpowiedź: Również poprzedniego zatrudnienia. 

 

Pytanie 93)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 

Zakres danych do przeniesienia z systemu R2PłatnikPro. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Rachunków bankowych zakres migracji dotyczy: 

• id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika 

• skrót i nazwa banku prowadzącego rachunek bankowych 

• nazwa i typ jednostki banku prowadzącego rachunek bankowy 

• numer rachunku bankowego 

Jeżeli zakres ten jest niewystarczający lub brak danych w obecnym systemie, prosimy o 

wyspecyfikowanie zakresu danych podlegających migracji w zakresie rachunków bankowych. 

Prosimy również o wyjaśnienie, czy w obecnym systemie pracownik może posiadać więcej niż jeden 

rachunek bankowych, a jeżeli tak - w jaki sposób ustalane jest jaką część wynagrodzenia przelać na 

wskazany rachunek? 

      Odpowiedź: TAK .  Pracownik będzie posiadał jeden rachunek bankowy. 

 

Pytanie 94)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 

Zakres danych do przeniesienia z systemu R2PłatnikPro. 

 

Prosimy o potwierdzenie lub wyjaśnienie, że przez Przynależność do Urzędu Skarbowego, 

Zamawiający rozumie nazwę urzędu skarbowego, do którego m.in. adresowana jest informacja na 

druku PIT-11. 

      Odpowiedź: Tak 
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Pytanie 95)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 

Zakres danych do przeniesienia z systemu R2PłatnikPro. 

 

Prosimy o informacje jakie dane dotyczące list płac za 12 miesięcy mają być przeniesione do nowego 

systemu? Czy wystarczające będzie przeniesienie danych pozwalających na poprawne naliczenie 

bieżącego wynagrodzenia? 

      Odpowiedź: Wystarczające będzie przeniesienie danych pozwalających na poprawne 

naliczenie bieżącego wynagrodzenia, wynagrodzenia za czas urlopu oraz zasiłek chorobowy. 

 

Pytanie 96)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 

Zakres danych do przeniesienia z systemów TFX, THD, TST. 

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYEKSPORTOWANIA WSKAZANEGO ZAKRESU DANYCH DO 

FORMATU ZEWNĘTRZNEGO ? (TAK / NIE): Tak - we własnym zakresie przez Wykonawcę z wykorzysta-

niem mechanizmów wewnętrznych programu danego programu 

 

Dla danych systemów TFX, THD, TST Zamawiający wskazuje, że eksport danych do migracji jest 

możliwy we własnym zakresie przez Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

udzieli wsparcia Wykonawcy i przekaże wszystkie niezbędne informacje umożliwiające 

Wykonawcy dokonania eksportu danych z systemów TFX, THD, TST w wymaganym przez 

Zamawiającego zakresie. 

      Odpowiedź: Jeśli Zamawiający nie będzie w stanie dostarczyć danych ze wszystkich 

migrowanych systemów w formacie np. .csv, .xls lub nie będzie dysponował dokumentacją lub 

wiedzą wystarczającą do migracji tych danych, dopuszcza w takiej sytuacji rezygnację z  migracji 

danych. 

 

Pytanie 97)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 

Zakres danych do przeniesienia z systemów TFX, THD, TST. 

 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „wszystkie dane adresowe”? 

 

Odpowiedź: Zapis wskazany przez kontrahenta (dostawcy czy klienta) służący do kontaktowanie 

się z nim pocztą tradycyjną. 

 

Pytanie 98)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 
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Zakres danych do przeniesienia z systemów TFX, THD, TST. 

- Rozrachunki nierozliczone na moment startu systemu: 

id rozrachunku, numer rozrachunku, id konta, symbol konta, id kontrahenta z poprzedniego systemu, symbol 

kontrahenta z poprzedniego systemu, strona WN/MA, znacznik naliczenie/zapłata, kwota, data wystawienia, 

data operacji, data płatności, data zapłaty 

 

Prosimy o wyjaśnienie: 

a) czy przez konto przy migracji rozrachunków należy rozumieć konto księgowe? 

      Odpowiedź: Tak 

 

b) w jakim celu dla rozrachunku jest informacja o dacie zapłaty, jeżeli Zamawiający wskazał, że 

migracji podlegają nierozliczone rozrachunku (nierozliczone rozrachunki będą miały pustą 

datę zapłaty). Zakłada się, że data wymagalności to data płatności. 

      Odpowiedź: Będzie potrzebna w przypadku spłat częściowych. 

 

Pytanie 99)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 

Zakres danych do przeniesienia z systemów TFX, THD, TST. 

Gospodarka materiałowa: 

- Indeksy materiałowe: 

id indeksu, symbol indeksu, nazwa, jednostka miary przychodu, jednostka miary rozchodu, rodzaj kosztu FK, 

magazyny, stany magazynowe 

 

Prosimy o wyjaśnienie: 

a) co Zamawiający rozumie przez jednostkę przychodu, a co przez jednostkę rozchodu? Czym 

różnią się te jednostki? 

            Odpowiedź: Niczym. 

 

b) co Zamawiający rozumie przez rodzaj kosztu FK? 

      Odpowiedź: Koszty rodzajowe do których jest przypisany dany materiał np. papier ksero to        

koszt rodzajowy materiały biurowe 

 

c) co Zamawiający rozumie przez stany magazynowe? 

            Odpowiedź: Stan ilościowo-wartościowy magazynu wg asortymentu na dzień migracji 
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Pytanie 100)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.3 OPIS MIGRACJI DANYCH 

Zakres danych do przeniesienia z systemów TFX, THD, TST. 

Środki trwałe 

- Indeksy środków: 

id indeksu, symbol indeksu, nazwa, kartoteka środków 

 

Prosimy o wymienienie jakie informacje dotyczące kartoteki środków trwałych można uzyskać za 

pomocą mechanizmów wewnętrznych eksportu obecnego oprogramowania i jakiego zakresu 

danych o kartotece środków będzie wymagał Zamawiający do migracji (prosimy o wskazanie 

konkretnych atrybutów tak jak to zrobił Zamawiający w przypadku innych danych podlegających 

migracji). 

Odpowiedź: symbol środka trwałego, nazwa(opis),data OT, dowód OT (numer), KRŚT, wartość 

OT inwentarzowa, stawka amortyzacji (%), umorzenie dotychczasowe, OPK, ilość 

 

Pytanie 101)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SIWZ (Wymagania Ogólne) 

30. Możliwość tworzenia wszystkich zestawień/raportów w formacie co najmniej Excel i PDF, opcjonalnie 

Word, XML 

 

Prosimy o modyfikację wymagania na: 

30. Możliwość tworzenia zestawień/raportów w formacie co najmniej Excel i/lub PDF, opcjonalnie Word, 

XML 

      Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wymaganie 30 zgodnie z propozycją pytającego. 

 

Pytanie 102)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł: Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami 

Wymaganie 5: Możliwość ewidencji dostaw od dostawców z możliwością wprowadzana ich drogą 

elektroniczną  np. z pliku EXCEL lub XML. 

Prosimy o: 

a) wyjaśnienie czy Zmawiający zamierza importować dostawy z konkretnego źródła, czy 

oczekuje tylko technicznej gotowości do takiego importu? 

      Odpowiedź: Zamawiający zamierza importować dostawy po uzgodnieniach z dostawcą 

 

b) wskazanie źródła danych dla importu. 

            Odpowiedź: Otrzymany plik od dostawcy 
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Pytanie 103)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami 

Wymaganie 10: Możliwość automatycznej aktualizacji stanu magazynu głównego i mu podległych, zgodnie z 

ewidencją dystrybucji środków. 

 

Prosimy o wyjaśnienie: 

a) automatyczna aktualizacja stanów magazynowych następuje po zatwierdzeniu 

dokumentów obrotu materiałowego. Czy o to właśnie chodzi Zamawiającemu? 

      Odpowiedź: Tak 

 

b) o jakiej dystrybucji środków jest mowa w wymaganiu i jaki ma ona związek z pojedynczymi 

operacjami magazynowymi? 

      Odpowiedź: Chodzi o każdy pojedynczy przychód i rozchód materiału. 

c) jakie podległe magazyny w stosunku do magazynu głównego ma na myśli Zamawiający? 

Czy Zamawiającemu chodzi o strukturę hierarchiczną magazynów, czy  po prostu o inne 

magazyny poza magazynem głównym? 

      Odpowiedź: inne magazyny 

 

Pytanie 104)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami 

Wymaganie 11: Możliwość prowadzenia ewidencji wszystkich operacji w magazynie z przypisaniem czasu i 

personelu. 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o datę i godzinę wprowadzenia dokumentu oraz 

o użytkownika wprowadzającego? 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 105)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł: Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami 

Wymaganie 16: Możliwość wydania towaru nierównego zapotrzebowaniu pod względem ilościowym i 

jakościowym. 
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Prosimy o wyjaśnienie: 

a) czy w wymaganiu jest mowa o operacji rozchodu wewnętrznego RW? 

      Odpowiedź: Tak 

b) czy chodzi o sytuację, kiedy np. na zapotrzebowaniu był indeks ABC w ilości 10, a na 

wydaniu jest indeks CDE w ilości 15? 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 106)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł: Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami 

Wymaganie 28: Możliwość wyszukiwania i filtrowania umów na podstawie różnych parametrów, np. okres 

obowiązywania umowy, asortyment, poziom realizacji. Eksportowanie danych i możliwość wydruku w formie 

zestawień i raportów (excel, word, pdf ) 

 

Eksport danych wynikowych w formie zestawień ma sens jedynie do formatu Excel. Prosimy o 

wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje eksport wyłącznie do formatu Excel? 

      Odpowiedź: Zamawiający akceptuje eksport do formatu excel i pdf. 

 

Pytanie 107)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami 

Wymaganie 29: Informacja o zbliżającym się końcu umowy. Oznaczenie umów, w których są już przekroczone 

pozycje lub wygasa ich termin ważności. 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy pisząc „oznaczenie umów” Zamawiającemu chodzi o łatwe 

wyselekcjonowanie takich umów? 

      Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 108)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami 

Wymaganie 36: Możliwość wykonania zestawień zużycia danej grupy materiałów  z uwzględnieniem zakresu 

dat, magazynu i apteki, umowy dostawcy, czy też z dokładnością do danego materiału. 

 

Prosimy o wyjaśnienie: 

a) pragniemy zwrócić uwagę, że zużycie Apteki i magazynu mogą być ewidencjonowane przez 
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różne moduły systemu i wymagać dwóch oddzielnych zestawień. Czy Zamawiający 

akceptuje dwa oddzielne zestawienia dla magazynu i apteki? 

Odpowiedź: Tak 

 

b) w jaki sposób analizy zużycia miałyby uwzględniać umowy dostawcy przy założeniu, że 

zużycie ma wartość X a umowy dostawcą mają wartości Y, Z? 

Odpowiedź: Zużycie ilościowe i wartościowe 

 

Pytanie 109)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami 

Wymaganie 40: Możliwość definiowania limitów wartościowych na poszczególne grupy materiałowe. 

 

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu i dla kogo definiowane są takie limity? 

Odpowiedź: W celu kontroli, dla użytkowników 

 

Pytanie 110)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami 

Wymaganie 41: Możliwość prowadzenia wielu magazynów równorzędnie. 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o prowadzenie wielu magazynów 

równocześnie? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 111)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Obrót Towarowy/Zarządzanie Magazynami 

Wymaganie 42: Możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania oraz słowników z wykorzystaniem 

połączenia internetowego. 

 

Pragniemy podkreślić, że tej klasy systemy działają jednak inaczej niż pakiet MS Office. Prosimy o 

wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza manualną aktualizację systemu przy wykorzystaniu 

instalatora aktualizacji, tym bardziej, że proces aktualizacji realizowany jest pod ścisłym nadzorem 

administratora? 

Odpowiedź: Tak 
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Pytanie 112) Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Finanse i Księgowość 

Wymaganie 79: Możliwość określenia dowolnych obiektów / grup kosztów (poradnie, pracownie, zakłady, 

oddziały, pododdziały) . 

Możliwość określenia dowolnych grup rodzajów kosztów. 

Prosimy o wyjaśnienie czy jako dowolne obiekty Zamawiający ma na myśli wymienione grupy 

ośrodków powstawania kosztów - OPK (poradnie, pracownie, zakłady, oddziały, pododdziały)? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 113)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Finanse i Księgowość 

Wymaganie 81: Automatyczne przypisanie kont kosztów rodzajowych do nowo powstałej komórki 

organizacyjnej. 

 

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu ma odbywać się to przypisanie i skąd wiadomo jakie konta 

mają zostać przypisane? 

Odpowiedź: Konta kosztów rodzajowych określone w planie kont, jeśli tworzymy nową komór-

kę organizacyjną to przypisanie do niej wszystkich kont rodzajowych określonych w planie kont 

 

Pytanie 114)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Finanse i Księgowość 

Wymaganie 82: Księgowanie kosztów działalności pomocniczej (laboratorium/badania, bank krwi/,sterylizacja, 

Diagnostyka obrazowa i inne) na podstawie wykonanych świadczeń 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy w wymaganiu chodzi o rozksięgowanie kosztów? Jeśli nie, prosimy o 

wyjaśnienie zależności między księgowaniem a wykonywanymi świadczeniami. 

Odpowiedź: Tak chodzi o rozksięgowanie kosztów działalności pomocniczej na korzystające z 

niej jednostki organizacyjne 

 

Pytanie 115)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Finanse i Księgowość 

Wymaganie 84: Możliwość tworzenia kalkulacji kosztowych opartych na etapach rozdziału kosztu – tworzenie 

zestawienie obrotów i sald. 



 

39 

 

 

Prosimy o wyjaśnienie jaki związek mają kalkulacje kosztowe z zestawieniem obrotów i sald? Czy 

chodzi tutaj o dwa odrębne wymagania? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 116)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Finanse i Księgowość 

Wymaganie 85: Możliwość zatwierdzenia zmian i dokonania księgowań 

 

Prosimy o wyjaśnienie: o zatwierdzenie zmian czego chodzi w wymaganiu? 

Odpowiedź: zmian dekretacji 

 

Pytanie 117)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 OPZ - OPROGRAMOWANIA – MODUŁY 

Moduł Finanse i Księgowość 

Wymaganie 88: Możliwość wygenerowania zestawienia  klasyfikacji kosztów w dowolnym układzie z 

rozbiciem na konta , ośrodki kosztów , rodzaje , obiekty w układzie miesięcznym i narastająco w roku. 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy w wymaganiu chodzi o zestawienie klasyfikacji, czy zestawienie 

kosztów? Odpowiedź na to pytanie rzutuje na dalszą treść wymagania i jeśli chodzi jednak o 

zestawienie kosztów i ich rozbicie, to czym są „rodzaje”, „obiekty” i czy są one tożsame z 

„kontami”? 

Odpowiedź: Zestawienie kosztów wg nr konta i ośrodka kosztów w układzie miesięcznym i 

narastająco w roku. 

 

Pytanie 118)  

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ 
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Prosimy o wyjaśnienie celu/zasadności ujęcia zaznaczonego opisu dotyczącego e-Faktury w kontek-

ście usługi e-Szkolenie.  

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższy (podkreślony) zapis. 

 

Pytanie 119)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SIWZ 

40. MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE 

13. Możliwość wykonania inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej wg osób odpowiedzialnych z jednoczesnym 

automatycznym przepisaniem pozycji z osoby na osobę (bez konieczności „przebijania” każdego pojedynczego 

obiektu). 

 

Prosimy o określenie momentu w zaproponowanym procesie kiedy ma odbyć się akceptacja 

(zatwierdzenie/podpis) nowej pozycji przypisywanej do nowej osoby. 

Odpowiedź: Po zakończeniu inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 

 

Pytanie 120)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SIWZ 

40. MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE 

26. Możliwość zmiany miejsc użytkowania, oraz osób odpowiedzialnych, osób nadzorujących 

obiekty inwentarzowe. Przy inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej potwierdzenie zmiany osób 

odpowiedzialnych na inne osoby odpowiedzialne lub nadzorujące. 

Prosimy wskazanie jaka jest różnica między osobami odpowiedzialnymi a osobami nadzorującymi?  

Odpowiedź: Nie ma różnicy. 

 

Pytanie 121)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SIWZ 

40. MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE 

33. Możliwość seryjnego lub pojedynczego zakładania kartotek tego samego typu środka inwentarzowego każde 

na osobnej kartotece z innym numerem inwentarzowym. Dla nisko cennych (to samo miejsce użytkowania, 

osoby odpowiedzialne, inne cechy środka, to jest na dokumencie przyjęcia) np. wprowadzenie 10 krzeseł 

wymaga podania cech obiektu tylko raz i podania liczby dodawanych identycznych obiektów inwentarzowych. 

Wszystkie 10 krzeseł zostanie wówczas zaewidencjonowanych z kolejnymi numerami inwentarzowymi. 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system umożliwi 

dodawanie nowych rekordów poprzez kopiowanie uprzednio dodanych? 

Odpowiedź: Tak 
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Pytanie 122)  

Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SIWZ 

40. MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE 

35. Możliwość przeglądania obiektów inwentarzowych i tworzenia zestawień wg typu majątku, nazwy 

(fragmentu nazwy), wg numeru inwentarzowego, wg miejsca użytkowania, wg OPK, osób odpowiedzialnych, 

grupy GUS, źródeł finansowania i innych, które zostaną zdefiniowane. 

Prosimy o określenie czy wymagane zestawienia mają być raportami (dokumenty do wydruku) czy 

zestawem danych widocznych w systemie ułożonych według zadanych parametrów?   

Odpowiedź: Wystarczy, że będą raportami. 

 

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. 

postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. 

 

 

Z poważaniem 

                                                                                                           Mariusz Misiuna 


