
Samodzielny Publiczny                            Proszowice, dnia 11.03.2021 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na
Dostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz

z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach regionalnego

programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa
Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie

zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2020

W  związku  z  wniesieniem  pytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  przedstawia  treść  pytań
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art.  38 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021 
Pytanie nr Pytanie 55 
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1 
W  odpowiedzi  jest:  Pkt.  9  Elektroniczna  Dokumentacja  Medyczna:  „Możliwość  zarządzania
uprawnieniami  do  wykonywania  operacji  na  poszczególnych  typach  dokumentów  w  ramach  całej
placówki  lub  poszczególnych  jednostek  organizacyjnych.  Przykłady  uprawnień  do  dokumentów:
dodawanie  dokumentów  do  repozytorium,  odczyt  dokumentu,  podpisywanie  dokumentu”  Natomiast
w Załączniku nr 2 do SIWZ jest: Pkt. 9 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: „Możliwość zarządzania
uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów. Przykłady uprawnień
do  dokumentów:  dodawanie  dokumentów  do  repozytorium,  odczyt  dokumentu,  podpisywanie
dokumentu, eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd.” 
Pytanie: Prosimy o ujednolicenie wymagań dotyczących prezentacji próbki z treścią Załącznika nr 2 do
SIWZ  poprzez  potwierdzenie  wymagań  zawartych  w  Załączniku  nr  2  do  SIWZ  jako  ostatecznie
wymaganych przez Zamawiającego.” 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55 
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1 
W odpowiedzi jest:  Rehabilitacja:  „System musi  uwzględniać ograniczenia liczby wykonań zabiegów
w ciągu  dnia  zabiegowego  w  ramach  danej  serii  oraz  liczby wykonań  zabiegów z  uwzględnieniem



przekodowania na kod NFZ”. Natomiast w Załączniku nr 2 do SIWZ jest: „System musi uwzględniać
ograniczenia liczby wykonań zabiegów w ciągu dnia zabiegowego w ramach danej serii” 
Pytanie: Prosimy o ujednolicenie wymagań dotyczących prezentacji próbki z treścią Załącznika nr 2 do
SIWZ  poprzez  potwierdzenie  wymagań  zawartych  w  Załączniku  nr  2  do  SIWZ  jako  ostatecznie
wymaganych przez Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3
„Pytanie:  Czy  Zamawiający  dopuści  „Oprogramowanie  do  robienia  kopii  zapasowych”  spełniające
poniższe wymagania? 
Wymagania ogólne: 
1.  Oprogramowanie  powinno  być  przeznaczone  dla  małych,  średnich  i  dużych  firm,  które  mają
rozbudowane  środowisko  informatyczne,  powinien  oferować  elastyczną  architekturę  (serwer
zarządzający/mediaserwer/klient) celem sprostania rozwojowi środowiska informatycznego
2. System musi cechować bardzo efektywne wykorzystanie napędów taśmowych, tzn. system musi być
zoptymalizowany do użycia jak najmniejszej ilości napędów taśmowych
3. System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania
żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji
4. Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej
5. Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze,
biblioteki taśmowe…), musi  istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności
backupu
6.  Powinien być łatwy w instalacji,  konfigurowaniu i  zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI).
Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta.
7. Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów.
8.  Powinien  umożliwiać  backup  po  sieci  LAN serwerów z  Windows  2008/2012/2016/2019,  Linuxy
z rodziny Debian, RedHat, Suse, CentOS Oracle Linux oraz stacji roboczych z Windows 7/8/10
9. Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź
lokalne dyski.
10.  Możliwość  stosowania  go  w  środowisku  Storage  Area  Network,  co  zapewni  dużą  szybkość
wykonywanych  backupów  oraz  współdzielenie  napędów  taśmowych  pomiędzy  serwery  backupowe
w sieci SAN.
11.  Powinien  potrafić  backupować  online bazy danych i  aplikacje  taki  jak.  Oracle  10g/11g/12c,  MS
Exchange  2010/2013/2016/2019,  MS  SQL  2005/2008/2012/2014/2016/2017/2019,  MS  Sharepoint
2010/2013/2016/2019, Active Directory 2008/2012/2016/2019.
12. Backup i odtwarzanie serwera Exchange powinno umożliwiać odtworzenie na poziomie pojedynczej
wiadomości  w skrzynkach użytkowników.  Opcja  powinna umożliwiać odzyskiwanie  z  backupu bazy
danych bez dodatkowego backupu skrzynek pocztowych w trybie MAPI.
13. Powinien posiadać również wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików
14. Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft
Windows (VSS)
15.  Posiadać  funkcje  disaster–recovery  dla  systemu  Windows  umożliwiające  proste  i  szybkie
automatyczne  odtworzenie  serwera  po  awarii  zapewniające  integralność  i  spójność  danych,  opcja  ta
powinna być integralną częścią systemu backupowego.
16.  Automatyczny  backup  bazujący  na  kalendarzu.  Możliwość  backupu  typu:  full,  incremental,
differential, forever incremental backup



17. Musi umożliwiać wykonywania skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem
bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów)
18.  Możliwość  szyfrowania  danych  przesyłanych  przez  sieć  LAN.  Opcja  powinna  być  ściśle
zintegrowana z produktem do backupu.
19. Możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć.
20.  Posiadać  możliwość  wykonywania  backupów  na  urządzenia  dyskowe,  które  następnie  będą
automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System backupowy powinien, tak długo jak dane
obecne  są  na  dyskach,  wykorzystywać  je  w procesach  restore,  znacznie  skracając  czas  odtworzenia
danych
21. Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych
do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików.
22. System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez email i SNMP
23.  Powinien  posiadać  możliwość  backupu online  danych  z  systemu SharePoint  Portal  Server,  wraz
z odtwarzanie pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu.
24.  Musi  mieć  możliwość  zintegrowania  się  z  technologią  vStorage  API  celem wydajnego  backupu
danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows),
backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz)
25. Musi wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vSphere 6.0/6.5/6.7/7.0 i wspierać backup za
pomocą mechanizmu vstorage API.
26.  Musi  wspierać  dla  technologii  wirtualizacyjnych  firmy  Microsoft  (Hyper-V),  z  możliwością
odtwarzania  pojedynczych  plików  z  maszyn  wirtualnych  Windows  z  jednoprzebiegowego  backupu.
Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2, 2012 R2 , 2016 oraz
2019
27. System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie
odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten powinien być
wykonywany jednoprzebiegowo.
28.  System  musi  mieć  możliwość  centralnego  zarządzania  serwerami  (Media  Serwerami)  systemu
backupowego z pomocą nadrzędnej konsoli,
29.  Możliwość backupu poprzez sieć  SAN zasobów z serwerów Linux,  tak by tylko metadane były
wysyłane przez sieć LAN
30.  Musi  posiadać (jako opcja)  moduł  bazodanowy do backupu systemu archiwizacyjnego Symantec
Enterprise Vault,
31. System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji
backupowej)  deduplikację  danych.  Funkcjonalność  tego  modułu  musi  opierać  się  na  blokowej
deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces
deduplikacji  danych  musi  odbywać  się  na  kliencie  (serwerze  z  danymi  czy aplikacją)  lub  na  media
serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać
się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym – jedna konsola dla konfigurowania
i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych.
32. Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) musi być
dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy
agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego,
33. Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie może powodować konieczności doinstalowania
dodatkowego oprogramowania nie tylko po stronie klienta backupu ale także media serwera (serwera
systemu backupowego)
34. Systemu musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych
firm. Wymagane jest wsparcie dla EMC DataDomain, Quantum DXi, HPE StoreOnce



35.  Musi  umożliwiać  odtwarzanie  pojedynczych  elementów (maili,  elementów AD,  plików czy  baz
danych ) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach
wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej – pojedynczy backup całego
pliku vmdk a odtwarzanie różnego typu (cała maszyna, plik z systemu plikowego, element aplikacji/baza
danych)
36.  Musi  mieć  możliwość  szyfrowania  komunikacji  pomiędzy  klientem  (serwerem  produkcyjnym)
a serwerem backupowym za pomocą SSL.
37. Funkcja disaster-recovery musi być dostępna dla systemów Windows i oprócz odtwarzania systemu
operacyjnego musi umożliwiać zmianę sterowników minimum do urządzeń pamięci masowych czy kart
sieciowych tak by było możliwe odtworzenie systemu na innym fizycznym sprzęcie
38.  Musi  istnieć  możliwość  wykonywania  konwersji  P2V,  B2V  oraz  C2V  systemów  fizycznych
(Windows)  na  maszyny  wirtualne  (Vmware  i  Hyper-V)  na  3  sposoby:  jeden  P2V  –  pozwala  na
równoczesny backup danych i jednoczesną konwersję do pełnej maszyny wirtualnej, drugi sposób: B2V
wykonuje zadanie konwersji  po zakończeniu zadania backupowego oraz trzeci:  C2V czyli  konwersja
bezpośrednia  całego  obrazu  maszyny  fizycznej  w  trakcie  jej  działania  do  maszyny  wirtualnej  bez
tworzenia  kopii  zapasowej.  Wszystkie  sposoby  konwersji  są  wewnętrznymi  komponentami  systemu
backupowego i nie wymagają dodatkowych licencji czy instalacji dodatkowego oprogramowania.
39. Musi istnieć funkcjonalność uruchomienia wirtualnej maszyny z kopii backupowej bez konieczności
kopiowania  jej  na  system produkcyjny.  Funkcjonalność  ta  musi  być  dostępna  w poziomu  interfejsu
graficznego. Nie jest dopuszczalne uruchamianie tej funkcjonalności przez skrypty.
40. Musi istnieć model licencjonowania oparty o liczbę procesorów fizycznych w serwerach fizycznych
na których uruchomiona wirtualizacja dzięki  któremu jest  możliwość backupu nieograniczonej  liczby
wirtualnych maszyn znajdujących się  na tych serwerach.  Tworzenie zadań backupowych dla  nowych
wirtualnych  maszyn  na  tych  serwerach  fizycznych  nie  może  powodować  konieczności  dokupienia
dodatkowych licencji.
41. Musi istnieć możliwość zarządzania systemem backupowym z wykorzystaniem CLI (Command Line
Interface)  poprzez  komponent  Windows  PowerShell  obejmująca  wszystkie  zadania  administracyjne
pokrywające się możliwościami z interfejsem graficznym w 100%.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 4
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Blok Operacyjny
System musi umożliwiać graficzną prezentację podań leków na wydruku karty anestezjologicznej
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna  wymaganie  za  spełnione,  jeśli  system będzie  prezentował  podania  leków na
wydruku karty anestezjologicznej?”
Odpowiedź:
Zamawiający uzna.

Pytanie 5
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Rozliczenia z NFZ



Zbiorcza korekta algorytmów dynamicznych dla zaewidencjonowanych zestawów.
Pytanie:
Zwracamy uwagę, że funkcjonalność do prezentacji próbki „Zbiorcza korekta algorytmów dynamicznych
dla zaewidencjonowanych zestawów.” nie występuje w opublikowanym OPZ.
Prosimy o usunięcie wskazanej funkcjonalności z zakresu wymaganego do prezentacji próbki.
Odpowiedź:
Zamawiający usuwa wskazaną funkcjonalność z zakresu wymaganego do prezentacji próbki.

Pytanie 6
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021 
Pytanie nr Pytanie 55 
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1 
Elektroniczna  Dokumentacja  Medyczna  System  zapewnia  wersjonowanie  przechowywanych
dokumentów  z  dostępem  do  pełnej  historii  poprzednich  wersji.  Pytanie:  Zwracamy  uwagę,  że
funkcjonalność do prezentacji próbki „System zapewnia wersjonowanie przechowywanych dokumentów
z  dostępem  do  pełnej  historii  poprzednich  wersji.”  jest  niezgodna  z  wymaganiem  opublikowanym
w OPZ. Prosimy o korektę funkcjonalności do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj:
„Wersjonowanie dokumentów (przekazywanie nowej wersji istniejącego dokumentu)” 
Odpowiedź:
Zamawiający koryguje funkcjonalność do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj: 
„Wersjonowanie dokumentów (przekazywanie nowej wersji istniejącego dokumentu)”.

Pytanie 7
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów
w  ramach  całej  placówki  lub  poszczególnych  jednostek  organizacyjnych.  Przykłady  uprawnień  do
dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu
Pytanie:
Zwracamy uwagę, że funkcjonalność do prezentacji próbki „Możliwość zarządzania uprawnieniami do
wykonywania  operacji  na  poszczególnych  typach  dokumentów  w  ramach  całej  placówki  lub
poszczególnych  jednostek  organizacyjnych.  Przykłady  uprawnień  do  dokumentów:  dodawanie
dokumentów  do  repozytorium,  odczyt  dokumentu,  podpisywanie  dokumentu”  jest  niezgodna
z wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy o korektę funkcjonalności do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj: „Możliwość
zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów. Przykłady
uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie
dokumentu, eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd.”
Odpowiedź:
Zamawiający  koryguje  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  na  zgodną  z  brzmieniem  w  OPZ,  tj:
„Możliwość  zarządzania  uprawnieniami  do  wykonywania  operacji  na  poszczególnych  typach
dokumentów. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt
dokumentu, podpisywanie dokumentu, eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu
itd.”

Pytanie 8
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55



„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
System musi  umożliwiać  autoryzację  elektronicznych  dokumentów medycznych  za  pomocą  podpisu
w chmurze.
Pytanie:
Zwracamy  uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „System  musi  umożliwiać  autoryzację
elektronicznych  dokumentów  medycznych  za  pomocą  podpisu  w  chmurze”  jest  niezgodna
z wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy o korektę funkcjonalności do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj: „System
musi  umożliwiać  autoryzację  elektronicznych  dokumentów  medycznych  za  pomocą  metod
dopuszczonych obowiązującymi przepisami prawa.”
Odpowiedź:
Zamawiający koryguje funkcjonalność do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj: „System
musi  umożliwiać  autoryzację  elektronicznych  dokumentów  medycznych  za  pomocą  metod
dopuszczonych obowiązującymi przepisami prawa.”

Pytanie 9
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1

Udogodnienia interfejsu użytkownika
System musi umożliwiać przeglądanie historii choroby, wyników badań, dokumentacji, zleceń na jednym
ekranie z jednego i wielu pobytów. System musi umożliwiać porównywanie tych danych
Pytanie:
Zwracamy  uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „System musi  umożliwiać  przeglądanie
historii choroby, wyników badań, dokumentacji, zleceń na jednym ekranie z jednego i wielu pobytów.
System musi umożliwiać porównywanie tych danych” jest niezgodna z wymaganiem opublikowanym w
OPZ.
Prosimy o korektę funkcjonalności do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj: „System
musi  umożliwiać przeglądanie  historii  choroby,  wyników badań,  zleceń z  wielu pobytów na jednym
ekranie; z możliwością konfiguracji kategorii danych.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.

Pytanie 10
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Rehabilitacja
System musi uwzględniać ograniczenia liczby wykonań zabiegów w ciągu dnia zabiegowego w ramach
danej serii oraz liczby wykonań zabiegów z uwzględnieniem przekodowania na kod NFZ.
Pytanie:
Zwracamy uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „System musi  uwzględniać  ograniczenia
liczby  wykonań  zabiegów  w  ciągu  dnia  zabiegowego  w  ramach  danej  serii  oraz  liczby  wykonań
zabiegów z uwzględnieniem przekodowania na kod NFZ.” nie występuje opublikowanym OPZ.
Prosimy o usunięcie wskazanej funkcjonalności z zakresu wymaganego do prezentacji próbki.
Odpowiedź:
Zamawiający usuwa wymaganie.

Pytanie 11
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55



„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Rozliczenia z NFZ
System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej godzinie, co określoną
liczbę godzin, za określoną liczbę godzin.
Pytanie:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  uzna  wymaganie  za  spełnione,  jeżeli  system  umożliwi
harmonogramowanie  eksportów:  o  wybranej  godzinie,  w  wybrany  dzień,  w  wybrane  dni  tygodnia,
miesiąca lub roku,  a  w przypadku nieudanego eksportu EWUŚ definiowanie ponowień co określoną
liczbę minut.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Udogodnienia interfejsu użytkownika
W każdym polu edycyjnym (opisowym) tj. np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i
skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku
zewnętrznym.  Powinna  również  w  tych  miejscach  istnieć  możliwość  zapisu  do  zewnętrznego  pliku
przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np.
kopiuj/wklej, możliwość wstawiania znaków specjalnych
Pytanie:
Zwracamy uwagę, że funkcjonalność do prezentacji próbki „W każdym polu edycyjnym (opisowym) tj.
np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu
standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna
również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz
powinny  być  udostępnione  podstawowe  narzędzia  ułatwiające  edycję  np.  kopiuj/wklej,  możliwość
wstawiania znaków specjalnych” jest niezgodna z wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy  o  korektę  funkcjonalności  do  prezentacji  próbki  na  zgodną  z  brzmieniem  w  OPZ,  tj:
„W  wybranych  polach  opisowych  tj.  np.  treść  wywiadu  powinna  istnieć  możliwość  wybrania
i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku
zewnętrznym.  Powinna  również  w  tych  miejscach  istnieć  możliwość  zapisu  do  zewnętrznego  pliku
przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np.
kopiuj/wklej, możliwość wstawiania znaków specjalnych”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.

Pytanie 13
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Bezpieczeństwo
Użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne
dla tego użytkownika
Pytanie:
Zwracamy  uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „Użytkownik  po  zalogowaniu  powinien
widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika” jest niezgodna z
wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy  o  korektę  funkcjonalności  do  prezentacji  próbki  na  zgodną  z  brzmieniem  w  OPZ,  tj:
„Użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne
dla tego użytkownika (jeżeli zostały nadane odpowiednie uprawnienia)”
Odpowiedź:



Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.

Pytanie 14
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Zlecenia
System musi pozwalać na wyróżnianie kolorem zleceń leków zlecanych z innych magazynów np. leki
własne pacjenta,
Pytanie:
Zwracamy uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „System musi  pozwalać  na  wyróżnianie
kolorem  zleceń  leków  zlecanych  z  innych  magazynów  np.  leki  własne  pacjenta,”  jest  niezgodna
z wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy o korektę funkcjonalności do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj: „System
wyróżnia kolorem zlecenia leków z listy produktów leczniczych pacjenta”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.

Pytanie  15
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Rehabilitacja
Planowanie pozycji programu z uwzględnieniem preferencji pacjenta. System umożliwia zdefiniowanie i
zapamiętanie preferencji pacjenta do planowania terminów zabiegów w zakresie:
-  możliwości  ustalenia  preferowanych  godzin  realizacji  (domyślnych  dla  dowolnego  dnia  tygodnia,
określonych dni tygodnia).
-  możliwości  ustalenia  "nieodpowiadających"  godzin  realizacji  (domyślnych  dla  dowolnego  dnia
tygodnia, określonych dni tygodnia).
- oznaczenia dowolności planowania godzin dla dowolnych lub wybranych dni tygodnia
- oznaczenia blokady planowania dla dowolnych lub wybranych dni tygodnia
- ustawienia mogą być definiowane dla wszystkich lub wybranych tygodni
Pytanie:
Zwracamy  uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „Planowanie  pozycji  programu  z
uwzględnieniem  preferencji  pacjenta.  System  umożliwia  zdefiniowanie  i  zapamiętanie  preferencji
pacjenta do planowania terminów zabiegów w zakresie:
-  możliwości  ustalenia  preferowanych  godzin  realizacji  (domyślnych  dla  dowolnego  dnia  tygodnia,
określonych dni tygodnia).
-  możliwości  ustalenia  "nieodpowiadających"  godzin  realizacji  (domyślnych  dla  dowolnego  dnia
tygodnia, określonych dni tygodnia).
- oznaczenia dowolności planowania godzin dla dowolnych lub wybranych dni tygodnia
- oznaczenia blokady planowania dla dowolnych lub wybranych dni tygodnia - ustawienia mogą być
definiowane dla wszystkich lub wybranych tygodni” jest niezgodna z wymaganiem opublikowanym w
OPZ.
Prosimy  o  korektę  funkcjonalności  do  prezentacji  próbki  na  zgodną  z  brzmieniem  w  OPZ,  tj:
„Planowanie pozycji programu z uwzględnieniem preferencji pacjenta.   System umożliwia zdefiniowanie
i zapamiętanie preferencji pacjenta do planowania terminów zabiegów w zakresie:
 - możliwości ustalenia preferowanych godzin realizacji  (dla określonych dni tygodnia z możliwością
powielenia ustawień na kolejne tygodnie ).
 -  możliwości  ustalenia  "nieodpowiadających"  godzin  realizacji  (dla  określonych  dni  tygodnia  z
możliwością powielenia ustawień na kolejne tygodnie).
 - oznaczenia dowolności planowania godzin dla wybranych dni tygodnia
 - oznaczenia blokady planowania dla wybranych dni tygodnia
 - ustawienia mogą być definiowane dla wszystkich lub wybranych tygodni”



Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.

Pytanie 16
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Rehabilitacja
System musi umożliwić graficzną prezentację:
- oznaczenie wykonania zabiegu
- oznaczenia niewykonania zabiegu
- oznaczenie nieautoryzowanego zabiegu
Pytanie:
Zwracamy  uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „System  musi  umożliwić  graficzną
prezentację:
- oznaczenie wykonania zabiegu
- oznaczenia niewykonania zabiegu
- oznaczenie nieautoryzowanego zabiegu” jest niezgodna z wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy o korektę funkcjonalności do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj: „System
musi umożliwić graficzną prezentację: 
 - oznaczenie wykonania zabiegu
- oznaczenie odrzuconego terminu zabiegu 
- oznaczenie nieautoryzowanego zabiegu”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.

Pytanie 17
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Komunikator
Komunikator musi umożliwić wysłanie wiadomości do:
- pracowników jednostki organizacyjnej
- użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki)
- użytkowników wskazanego modułu
- możliwość łączenia w/w grup adresatów np. wszystkie pielęgniarki z oddziału chorób wewnętrznych
pracujące w module Apteczka
Pytanie:
Zwracamy uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „Komunikator  musi  umożliwić  wysłanie
wiadomości do:
- pracowników jednostki organizacyjnej
- użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki)
- użytkowników wskazanego modułu
- możliwość łączenia w/w grup adresatów np. wszystkie pielęgniarki z oddziału chorób wewnętrznych
pracujące w module Apteczka” jest niezgodna z wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy  o  korektę  funkcjonalności  do  prezentacji  próbki  na  zgodną  z  brzmieniem  w  OPZ,  tj:
„Komunikator musi umożliwić wysłanie wiadomości do:
 - pracowników jednostki organizacyjnej
 - użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki)
- użytkowników wskazanego modułu”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.



Pytanie 18
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Zlecenia
Musi istnieć możliwość zlecania leków:
- recepturowych
- podczas zlecenia powinna istnieć możliwość określenia drogi podania leków
Pytanie:
Zwracamy uwagę, że funkcjonalność do prezentacji próbki „Musi istnieć możliwość zlecania leków:
- recepturowych
- podczas zlecenia powinna istnieć możliwość określenia drogi podania
leków” jest niezgodna z wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy o korektę funkcjonalności  do prezentacji  próbki  na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj:  „Musi
istnieć możliwość zlecania leków:
 - recepturowych
 - chemioterapii
 - zlecenie chemioterapii z wykorzystaniem schematów leczenia (również do domu)
 - pomp infuzyjnych
- możliwość określenia drogi podania leków”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.

Pytanie 19
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Zlecenia
Dla pobytów oznaczonych „zagrożenie życia lub zdrowia” wszystkie zlecenia powinny być opatrzone
statusem PILNE,
Pytanie:
Zwracamy uwagę, że funkcjonalność do prezentacji próbki „Dla pobytów oznaczonych „zagrożenie życia
lub zdrowia” wszystkie zlecenia powinny być opatrzone statusem PILNE,” jest niezgodna z wymaganiem
opublikowanym w OPZ.
Prosimy o  korektę  funkcjonalności  do  prezentacji  próbki  na  zgodną  z  brzmieniem w OPZ,  tj:  „Dla
pobytów oznaczonych „Zagrożenie życia lub zdrowia”, "Ratujące życie/ zdrowie"-  wszystkie zlecenia na
badania powinny być oznaczone statusem PILNE”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.

Pytanie 20
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Zakażenia szpitalne
Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną
Pytanie:
Zwracamy  uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „Prowadzenie  Rejestru  zgłoszeń
zachorowania na chorobę zakaźną” jest niezgodna z wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy o korektę funkcjonalności do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj: „System
umożliwia  prowadzenie  Rejestru  zgłoszeń  zachorowania  (podejrzenia  zachorowania)  na  chorobę
zakaźną”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.



Pytanie 21
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Dokumentacja medyczna
System musi umożliwiać dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiającego w zakresie dokumentowania
procesu leczenia:
- definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie.
-  wyświetlanie,  wprowadzanie  i  drukowanie  informacji  w  ustalonej  przez  użytkownika  postaci
(definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badań, konsultacji, itp.).
-  możliwość  kojarzenia  formularzy  ze  zleceniami  i  elementami  leczenia  rejestrowanie  danych
multimedialnych (rysunki, obrazy,)
Pytanie:
Zwracamy  uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „System musi  umożliwiać  dopasowanie
systemu do potrzeb Zamawiającego w zakresie dokumentowania procesu leczenia:
- definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie.
-  wyświetlanie,  wprowadzanie  i  drukowanie  informacji  w  ustalonej  przez  użytkownika  postaci
(definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badań, konsultacji, itp.).
-  możliwość  kojarzenia  formularzy  ze  zleceniami  i  elementami  leczenia  rejestrowanie  danych
multimedialnych (rysunki, obrazy,)” jest niezgodna z wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy o korektę funkcjonalności do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj: „System
musi umożliwiać dopasowanie zakresu dokumentowania procesu leczenia do potrzeb Zamawiającego:
 - definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie. 
 -  wyświetlanie,  wprowadzanie  i  drukowanie  informacji  w  ustalonej  przez  użytkownika  postaci
(definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badań, konsultacji, itp.).
 - możliwość drukowania wykresów na podstawie danych numerycznych
 - możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia
 - rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dźwięki, itp.).
- dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.

Pytanie 22
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Gabinet lekarski
System musi umożliwiać rozszerzenie rejestru leków stale przyjmowanych przez pacjenta na podstawie
utworzonej recepty
Pytanie:
Zwracamy  uwagę,  że  funkcjonalność  do  prezentacji  próbki  „System  musi  umożliwiać  rozszerzenie
rejestru leków stale przyjmowanych
przez pacjenta na podstawie utworzonej recepty” jest niezgodna z wymaganiem opublikowanym w OPZ.
Prosimy o korektę funkcjonalności do prezentacji próbki na zgodną z brzmieniem w OPZ, tj: „System
musi umożliwiać rozszerzenie rejestru leków stale przyjmowanych przez pacjenta o leki przepisane na
recepcie.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymaganie zgodnie z sugestią.

Pytanie 23
„Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2021
Pytanie nr Pytanie 55
„Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Tabela nr 1
Pracownia diagnostyczna



Na liście zleceń do wykonania powinna być wyświetlana informacja, czy badanie powinno być wykonane
przy łóżku pacjenta
Pytanie:
Zwracamy uwagę, że funkcjonalność do prezentacji próbki „Na liście zleceń do wykonania powinna być
wyświetlana  informacja,  czy  badanie  powinno  być  wykonane  przy  łóżku  pacjenta”  nie  występuje
opublikowanym OPZ.
Prosimy o usunięcie wskazanej funkcjonalności z zakresu wymaganego do prezentacji próbki.”
Odpowiedź:
Zamawiający usuwa wymaganie.

Ponadto Zamawiający informuje, że modyfikuje Załącznik Nr 1a do SIWZ tj. w części III pkt 9 usuwa
słowa „z ochroną wersji” oraz Załącznik Nr 2 do SIWZ tj. w pkt. II.2.1 usuwa słowa „z ochroną wersji”.
W załączeniu aktualny Załącznik Nr 1a i Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 11.03.2021 r.

                                                                              
                                                                                                                      


	Dostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

