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Do oferentów 
 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego nr M-2373-02A/2022 na „Dostosowanie Dziedzinowych Systemów 
Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój 
nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”.  
 

 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania przetargowego nr M-2373-02A/2022 

wpłynęły poniższe zapytania: 
 

Nr Pytania Pytanie Odpowiedzi na pytania  

Pytanie 1 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_23 
Wymagania dla modułu Rozliczenia z Płatnikami (NFZ, 
umowy komercyjne) WYM.ROZL.10 System umożliwia 
ewidencję i rozliczenia realizowanych świadczeń: 
- Obcokrajowcom, wg wybranego kraju;  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że spełnieniem 
wymagania będzie ewidencja dokumentu 
uprawniającego do świadczeń w ramach kraju w którym 
był wydany. 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 2 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_20 
Wymagania dla modułu Rozliczenia z Płatnikami (NFZ, 
umowy komercyjne) WYM.ROZL.28 System musi 
umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o 
wyznaczonej godzinie, co określoną liczbę godzin, za 
określoną liczbę godzin.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za 
równoważne uzna harmonogramowanie eksportów 
danych: w wyznaczonym dniu, o wyznaczonej godzinie, 
co określoną liczbę dni, w określony dzień tygodnia, 
miesiąca lub roku  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 3 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_18 
Wymagania dla modułu Rozliczenia z Płatnikami (NFZ, 
umowy komercyjne) WYM.ROZL.62 System umożliwia 
generowanie raportu z wykonanych świadczeń z 
możliwością ograniczenia danych do m.in.: 
- Miesiąca rozliczeniowego, W odniesieniu do zapisu: 
 "System umożliwia generowanie raportu z wykonanych 
świadczeń z możliwością ograniczenia danych do m.in.:  
- Miesiąca rozliczeniowego" 
prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że system 
powinien działać zgodnie z aktualnymi wytycznymi NFZ 
w tym zakresie. Konieczność generowania raportu z 
ograniczeniem danych do miesiąca rozliczeniowego 
została wycofana wiele lat temu. 

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 4 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_13 
Wymagania dla modułu Rozliczenia z Płatnikami (NFZ, 
umowy komercyjne) WYM.ROZL.103 do 
WYM.ROZL.105 System musi umożliwiać symulację 
ryczałtu PSZ. W odniesieniu do wymagań od 
WYM.ROZL.103 do WYM.ROZL.105  
prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczająca będzie prezentacja aktualnego 
procentowego poziomu wykorzystania ryczałtu PSZ 

Zgodnie z SWZ 

Pytanie 5 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_10 
Wymagania dla modułu Rozliczenia z Płatnikami (NFZ, 
umowy komercyjne) WYM.ROZL.106   Symulator 
dostępny w systemie, działający w oparciu o dane 
medyczne zgromadzone w systemie medycznym. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w 
wymaganiu mowa o symulatorze JGP 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 6 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania dla modułu Archiwum Dokumentacji 
Medycznej  WYM.DM.27 System musi posiadać 
możliwość utworzenia i wydruku następujących raportów:  
- lista dokumentacji wypożyczonej w danym czasie do 
innych jednostek lub organów upoważnionych,  
- lista dokumentacji, której czas zwrotu upłynął,  
- lista dokumentacji zagubionej,  
- lista dokumentacji określonego pacjenta,  
- lista dokumentacji wg parametrów np. magazyn, regał, 
półka, komórka    organizacyjna,  
- lista dokumentacji z danej klasyfikacji,  
- lista dokumentacji wg zadanych dat.   
Pytanie 1: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczająca będzie lista dokumentacji wg parametrów 
do poziomu magazynu. 
Pytanie 2: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w 
przypadku listy dokumentacji z danej klasyfikacji 
wystarczająca będzie możliwość utworzenia wydruku 
raportu poprzez eksport wyszukanych danych do 
arkusza w formacie xls, który następnie może być 
drukowany. 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 7 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM 
WYM.REP.004 System będzie umożliwiał w dniu odbioru 
wymianę dokumentacji medycznej między jednostkami 
ochrony zdrowia poprzez platformy regionalne w 
szczególności poprzez Platformę e-usług realizowaną w 
ramach projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój 
nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
Wykonawca w ramach postępowania  jest zobowiązany 
do zapewnienia wymiany dokumentacji medycznej 
między jednostkami ochrony zdrowia poprzez Platformę 
e-usług realizowaną w ramach projektu e-Zdrowie w SP 
ZOZ MSWiA, natomiast w kontekście wymiany 
dokumentacji medycznej poprzez inne platformy 
regionalne, to wymiana dokumentacji musi być 
zapewniona, o ile te platformy będą implementować 
interfejsy zgodne z wytworzonymi w tym postępowaniu. 

Zamawiający potwierdza 
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W przeciwnym przypadku prosimy o opublikowanie 
odpowiednich interfejsów, umożliwiających wymianę 
dokumentacji poprzez inne platformy, gdyż w obecnym 
stanie Wykonawca nie ma możliwości wykonania 
rzetelnej wyceny kosztów realizacji projektu.  

Pytanie 8 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM 
WYM.REP.006   System umożliwia integrację między 
systemami medycznymi klasy HIS, AIS, LAB, RIS 
dowolnych producentów za pomocą API udostępnianych 
przez system  
PYTANIE 1: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach 
wymagania oczekuje funkcjonalności lokalnego 
Repozytorium EDM, która będzie umożliwiała systemom 
medycznym klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych 
producentów integrację z tym Repozytorium za pomocą 
udostępnianego przez Repozytorium API. Prosimy o 
potwierdzenie, że intencją wymagania jest umożliwienie 
składowania w lokalnym Repozytorium EDM 
dokumentacji wytwarzanej przez systemy medyczne 
klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów, 
zgodnie z głównym założeniem, że lokalne Repozytorium 
EDM, zintegrowane z systemem HIS, będzie 
komponentem backupowym dla Centralnego 
Repozytorium EDM. 
PYTANIE 2: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli 
używając skrótu "AIS". Prosimy o określenie rodzaju i 
podanie konkretnej nazwy systemu, który będzie się 
integrował z lokalnym Repozytorium EDM albo o 
usunięcie wspomnianego skrótu, jako że w obecnej 
sytuacji Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować 
możliwości wymaganej integracji. 

Pytanie 1: 
Zamawiający potwierdza 
Pytanie 2: 
AIS - Ambulatory Information Systems 

Pytanie 9 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM 
WYM.REP.008   System umożliwia przekazywanie 
opisów wyników badań obrazowych z referencjami do 
plików DICOM na serwerze PACS plus powiązanie z 
teleradiologią   
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że użyte w 
wymaganiu sformułowanie "plus powiązanie z 
teleradiologią" należy rozumieć, jako wymóg 
przekazywania z systemu RIS/PACS do EDM opisów 
wyników badań diagnostycznych, które powstały w 
zintegrowanym z RIS/PACS systemie teleradiologii. 

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 10 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM 
WYM.REP.012   Przesyłane dane są szyfrowane i 
podpisywane podpisem elektronicznym co uniemożliwia 
odczytanie lub sfałszowanie komunikatu przez osoby 
nieuprawnione.  Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby 
podczas wymiany danych, w celu uniemożliwienia 
odczytania lub sfałszowania komunikatu przez osoby 
nieuprawnione, dane były podpisywane podpisem 
elektronicznym oraz przesyłane poprzez szyfrowane 
kanały dostępu. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 11 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM 
WYM.REP.013   Podłączenie systemu zewnętrznego 
realizowane jest za pomocą profili integracyjnych IHE 
XDS.b    
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez użyte 
sformułowanie "Podłączenie systemu zewnętrznego" 
rozumie możliwość integracji innych systemów z 
lokalnym Repozytorium EDM poprzez udostępniany 
przez Repozytorium interfejs pozwalający na wymianę 
elektronicznej dokumentacji medycznej w oparciu o 
profile integracyjne IHE XDS.b. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 12 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM 
WYM.REP.014 Wsparcie dla protokołu HL7 v3 w 
zakresie:   
- parsowanie i generowanie komunikatów  
- walidacja komunikatów   
- rejestr OID  
- generowanie wrapperów HL7 (ControlActWrapper i 
TransmisionWrapper)  
- generowanie potwierdzeń Ack  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna 
wymaganie za spełnione, jeżeli system będzie wspierał 
protokół HL7 v3 w zakresie wymaganym do integracji z 
Centralnym Repozytorium EDM zgodnie z opisem e-
usług oraz wymaganiami integracyjnymi przedstawionym 
w SWZ. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 13 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM 
WYM.REP.016   Wsparcie dla protokołu DICOM  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach 
wymagania oczekuje, aby w zakresie wsparcia dla 
protokołu DICOM lokalne Repozytorium EDM 
umożliwiało deponowanie dokumentów tzw. manifestów, 
z pomocą których można pobierać dokumenty obrazowe 
z repozytorium dokumentów obrazowych przy 
wykorzystaniu standardu WADO. 

Zamawiający oczekuje przekazania opisu wyniku 
badania w formacie PIK HL7 CDA 

Pytanie 14 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM 
WYM.REP.027   Repozytorium weryfikuje metadane 
rejestrowanego dokumentu.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez 
wymaganie rozumie weryfikację przez Repozytorium 
metadanych rejestrowanego dokumentu w tym w 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 
Jednocześnie informuję, że wszystkie informację 
zostaną ustalone na etapie analizy 
przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego 
repozytorium lub Centralnego repozytorium 
Projektu 
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szczególności sprawdzenie zgodności dokumentu z 
wymaganiami standardu PIK HL7 CDA.  

Pytanie 15 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM 
WYM.REP.028   Wpisy w danych dokumentacji 
medycznej oznaczone są czasem wprowadzenia oraz 
opatrzone oznaczeniem osoby dokonującej wpisu lub 
zmian   
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach 
wymagania oczekuje, aby każda wersja dokumentacji 
medycznej miała określony czas powstania oraz autora. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 16 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM 
WYM.REP.029   System otwarty jest na możliwość 
opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym oraz 
oznaczania czasem   
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w 
kontekście oznaczania czasem podpisanego 
elektronicznie dokumentu zaakceptuje rozwiązanie, w 
którym dokument ten będzie opatrzony (w nagłówku HL7 
CDA) datą utworzenia dokumentu, ustaloną na 
podstawie czasu serwera systemu dziedzinowego. 

Zamawiający potwierdza pod warunkiem że data 
utworzenia dokumentu jest datą jego podpisania. 

Pytanie 17 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.037 System musi 
umożliwiać definiowanie szablonów globalnych tzn. 
dostępnych dla wszystkich użytkowników oraz 
szablonów prywatnych tzn. definiowanych przez 
poszczególnych użytkowników.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez 
szablony rozumie on oznaczenia (tagi) oraz teksty 
standardowe. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 18 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.042 System 
współpracuje z kontrolerem domeny Active Directory 
(AD) w taki sposób, że:  
- AD stanowi bazę kont użytkowników, haseł oraz grup 
tak, aby Użytkownik systemu HIS mógł się posługiwać do 
prawidłowej autoryzacji w systemie HIS loginem i hasłem 
AD.   
Czy zamawiający potwierdza, że współpraca z 
kontrolerem domeny Active Directory (AD) w taki sposób, 
że:  
- AD stanowi bazę kont użytkowników, haseł a systemu 
HIS może posługiwać się do prawidłowej autoryzacji w 
systemie HIS loginem i hasłem AD spełnia wymaganie?  

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 19 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.058 Komunikator 
musi umożliwić wysłanie wiadomości do:  
- całego personelu podmiotu leczniczego,  
- pracowników jednostki organizacyjnej,  
- pracowników komórki organizacyjnej,  
- użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, 
pielęgniarki), - użytkowników wskazanego modułu.  
Czy Zamawiający potwierdza, że definicja jednostki  
organizacyjnej oraz komórki organizacyjnej rozumiemy 
jako jednostkę organizacyjną szpitala zdefiniowaną w  
strukturze  hierarchii jednostek w szpitalu ? 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 20 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.065 System 
umożliwia automatyczne ograniczanie listy 
wyświetlanych pozycji słowników: dla jednostki 
organizacyjnej, komórki organizacyjnej, zalogowanego 
użytkownika. 
Czy Zamawiający potwierdza, że jako automatyczne 
ograniczenie listy wyświetlanych pozycji słowników dla 
jednostki organizacyjnej, komórki organizacyjnej, 
zalogowanego użytkownika przyjmujemy ograniczenie 
poprzez możliwość konfiguracji słownika tak by po 
otwarciu nie wyświetlał pozycji, a zawężenie listy pozycji 
słownika nastąpiło po wpisaniu wyszukiwanej frazy 
tekstu przez użytkownika.  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 21 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.078 System 
powinien umożliwić ograniczenie użytkownikom zasilania 
słownika instytucji tylko pozycjami pochodzącymi i 
synchronizowanymi z Rejestrem Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą oraz Krajowym 
Rejestrem Sądowym.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczające będzie zasilanie słownika instytucji tylko 
pozycjami pochodzącymi i synchronizowanymi z 
Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 22 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.098 System 
powinien umożliwiać nadawanie uprawnień 
użytkownikom niezależnie dla każdej jednostki 
organizacyjnej, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i 
oddziale wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach 
widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i tego jednego 
oddziału. Może mieć dostęp do informacji z innych 
poradni.  
Czy Zamawiający uzna za wymaganie za spełnione, gdy 
lekarz przeglądający dane leczonego pacjenta na danym 
oddziale ma możliwość podglądu do historii pacjenta , 
czyli do odbytych wcześniej wizyty i hospitalizacji 

Zamawiający dopuści zaproponowane 
rozwiązanie przez Wykonawcę. 
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Pytanie 23 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.125 System 
umożliwia wyszukiwanie jednostek według co najmniej 
następujących kryteriów: kod jednostki, nazwa jednostki, 
rodzaj jednostki, hierarchia, grupa jednostek, 
miejscowość. Zgodnie z definicją wg słownika PWN, 
słowo hierarchia oznacza: "układ elementów jakiejś 
struktury uporządkowany od najwyższych do najniższych 
według określonego kryterium" 
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający 
oczekuje wyszukiwania jednostek wg kryterium hierarchii 
lub usunięcie słowa "hierarchia" z wymagania? 

Zamawiający usuwa z wymagania słowa 
"hierarchia" 

Pytanie 24 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.133 System 
umożliwia zdefiniowanie i wykorzystywanie dodatkowych 
oznaczeń i restrykcji dotyczących usługi, co najmniej:  
- ograniczenie związane ze zlecaniem usługi dla 
konkretnej płci pacjenta,  
- ograniczenie związane ze zlecaniem usługi pacjentom 
w konkretnym wieku (od - do),  
- oznaczenie usługi jako niemedyczna,  
- oznaczenie usługi jako usługa przedmiotowa - 
niezwiązana z pacjentem,  
- oznaczenie, że wynik wykonania usługi wymaga 
upublicznienia (brak upublicznia skutkuje dostępem do 
wyniku tylko dla użytkownika zlecającego i użytkowników 
ze specjalnymi uprawnieniami),  
- oznaczenie usługi jako ratująca życie,  
- oznaczenie usługi jako stomatologiczna (usługa 
stomatologiczna wymaga uzupełnienia dodatkowych 
informacji podczas rozliczenia z NFZ),  
- ograniczenie związane z limitem zleceń dla danej usługi 
- oznaczenie co ile dni, lub godzin dana usługa może 
zostać zlecona pacjentowi.  
1. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju działalność 
Zamawiającego wymaga obsługi usług niemedycznych 
lub niezwiązanych z Pacjentem? Czy to nadal jest usługa 
w kontekście pobytu pacjenta ale nie jest to usługa 
medyczna ? 
2. Czy są to zlecenia z jednostek do których nie każdy 
personel powinien mieć dostęp, np. Poradnia 
uzależnień? Brak dostępu do wyniku zależny byłby od 
wykonania w takiej jednostce a nie od danej usługi ? 
3. Czy Zamawiający uzna za spełnione jeżeli tryb pilności 
będzie możliwy do zdefiniowania w ramach definicji 
pojedynczych zleceń? 
4. Czy Zamawiający uzna za spełnione jeżeli system 
podczas ewidencji zlecenia (na podstawie konfiguracji 
usługi) poinformuje o ważności wyniku lub istniejącym 
zleceniu? 

Pytanie 1 : Zamawiający ma na myśli np. 
transport pacjenta pełnopłatny, pobyt osoby 
towarzyszącej przy pacjencie, wynajem Sali 
konferencyjnej, itp. 
Pytanie 2: 
Zamawiający potwierdza interpretację 
Wykonawcy 
Pytanie 3: 
Zamawiający uzna za spełnione zaproponowane 
rozwiązanie przez Wykonawcę 
Pytanie 4: 
Zamawiający dopuści zaproponowane 
rozwiązanie przez Wykonawcę 

Pytanie 25 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.138 System 
umożliwia tworzenie słownika typów usług, służącego do 
grupowania usług danego rodzaju. 
Czy Zamawiający uzna za alternatywną możliwość 
konfigurowania systemu poprzez definiowanie typów 
usług i przypisanie konkretnej usługi do danego typu w 
miejscach związanych z konfiguracją. Ewidencja i edycja 
odbywa się w ramach usług, typy dostępne od strony 

Zamawiający dopuści zaproponowane 
rozwiązanie przez Wykonawcę 
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konfiguracji usług. 

Pytanie 26 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.139 System 
umożliwia tworzenia dwupoziomowego słownika typów 
usług, np. Laboratorium (nadrzędny typ usługi) -> 
Analityka (podrzędny typ usługi).  
Czy Zamawiający uzna za alternatywną możliwość 
konfigurowania systemu poprzez definiowanie typów 
usług i przypisanie konkretnej usługi do danego typu w 
miejscach związanych z konfiguracją. Ewidencja i edycja 
odbywa się w ramach usług, typy dostępne od strony 
konfiguracji usług. 

Zamawiający dopuści zaproponowane 
rozwiązanie przez Wykonawcę 

Pytanie 27 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.140 System 
umożliwia dodanie podstawowych informacji i typie 
usługi, co najmniej:  
kod, nazwa, opis.  
Czy Zamawiający uzna za alternatywną możliwość 
konfigurowania systemu poprzez definiowanie typów 
usług i przypisanie konkretnej usługi do danego typu w 
miejscach związanych z konfiguracją. Ewidencja i edycja 
odbywa się w ramach usług, typy dostępne od strony 
konfiguracji usług. 

Zamawiający dopuści zaproponowane 
rozwiązanie przez Wykonawcę 

Pytanie 28 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.141 System 
umożliwia dodatkową konfigurację słownika typów usług 
poprzez wskazanie miejsc systemu w których dany typ 
będzie widoczny, co najmniej możliwość:  
- wykluczenia danego typu usług z możliwości 
wprowadzenia wyniku bez zlecenia,  
- zlecania danego typu usług z modułów Oddział, Izba 
Przyjęć i Poradnia,   
- wskazania miejsca prezentacji wyniku usługi (miejsce 
na wyniki opisowe, lub wyniki liczbowe),  
- prezentacji informacji o wykonaniu danej usługi na 
ekranie podsumowania - danych pobytu,  
- wykluczenia danego typu usług z możliwości zlecania z 
poradni, - prezentacji wyników danego typu w Portalu 
pacjenta.  
Czy Zamawiający uzna za alternatywną możliwość 
konfigurowania systemu poprzez definiowanie typów 
usług i przypisanie konkretnej usługi do danego typu w 
miejscach związanych z konfiguracją. Ewidencja i edycja 
odbywa się w ramach usług, typy dostępne od strony 
konfiguracji usług. 

Zamawiający dopuści zaproponowane 
rozwiązanie przez Wykonawcę 
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Pytanie 29 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.142 System 
umożliwia połączenie typu usługi z domyślnymi 
formularzami zlecenia, wyniku, opisu usługi - w taki 
sposób, że wszystkie usługi połączone z danym typem 
domyślnie będą połączone z danymi formularzami. 
Dzięki temu nie będzie konieczności łączenia pojedynczo 
poszczególnych usług z formularzami. System umożliwia 
zmianę domyślnych formularzy usługi bezpośrednio dla 
konkretnej usługi (formularze zdefiniowane bezpośrednio 
dla usługi mają pierwszeństwo przed formularzami, które 
usługa otrzymuje z poziomu typu usługi).  
Czy Zamawiający uzna za alternatywną możliwość 
konfigurowania systemu poprzez definiowanie typów 
usług i przypisanie konkretnej usługi do danego typu w 
miejscach związanych z konfiguracją. Ewidencja i edycja 
odbywa się w ramach usług, typy dostępne od strony 
konfiguracji usług. 

Zamawiający dopuści zaproponowane 
rozwiązanie przez Wykonawcę 

Pytanie 30 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.159 Definiowanie 
okresów obowiązywania procedur medycznych na 
potrzeby wyszukiwania w innych modułach systemu.  
Czy intencją Zamawiającego jest aby system umożliwiał, 
podczas rejestracji danych, korzystanie wyłącznie z 
aktualnie obowiązujących procedur medycznych? 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 31 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.160 Możliwość 
personalizacji menu głównego programu co do 
kolorystyki.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczająca będzie możliwość wyboru motywu 
aplikacji z opcji dostępnych w systemie. 

Zamawiający potwierdza 
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Pytanie 32 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania dla modułu Ruch Chorych (Izba Przyjęć, 
Oddziały, Statystyka Medyczna) WYM.RCH.002 System 
musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu 
wg różnych parametrów, w szczególności:  
- identyfikator pacjenta,  
- data urodzenia, - imię ojca i matki, - miejsce urodzenia, 
- płeć, - PESEL opiekuna, - nazwisko rodowe matki,  
- miasto (pobyt stały, adres korespondencyjny), - pobyt w 
jednostce, - pobyt w okresie,- nr telefonu,  
- adres e-mail, - nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko 
pacjenta, - rodzaj i nr dokumentu tożsamości, - numer 
Księgi Głównej,  
- data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, - kod 
administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, 
zakodowane świadczenia NFZ.   
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna za 
spełnione wymaganie w następującym brzmieniu: 
"System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w 
skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności:  
- identyfikator pacjenta,  
- data urodzenia,  
- imię ojca i matki,  
- miejsce urodzenia,  
- płeć,  
- PESEL opiekuna,  
- nazwisko rodowe matki,  
- miasto (pobyt stały, adres korespondencyjny),  
- pobyt w jednostce,  
- pobyt w okresie,  
- nr telefonu,  
- adres e-mail,  
- nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko pacjenta,  
- rodzaj i nr dokumentu tożsamości" 

Zamawiający uzna za spełnione w/w zgodnie z 
propozycja zapisu Wykonawcy 

Pytanie 33 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania dla modułu Ruch Chorych (Izba Przyjęć, 
Oddziały, Statystyka Medyczna) WYM.RCH.171 System 
musi umożliwiać zgłoszenie zlecenia sekcji zwłok. Czy 
poprzez "System musi umożliwiać zgłoszenie zlecenia 
sekcji zwłok." Zamawiający ma na myśli możliwość 
zlecenia sekcji zwłok? 
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści wymagania na 
następującą: 
"System umożliwia zlecenie sekcji zwłok." 

Zamawiający zmieni zapis na zaproponowany 

Pytanie 34 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania dla modułu Dział Farmacji (Apteka) 
WYM.APT.043 System musi umożliwiać prezentację 
wartości w postaci ułamkowej.  
Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie o 
następującym brzmieniu: 
"System musi umożliwiać prezentację ilości w postaci 
ułamkowej" 

Zamawiający zmieni zapis na zaproponowany 

Pytanie 35 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania dla modułu Apteczki Oddziałowej 
WYM.APO.04 Musi istnieć możliwość definiowania 
receptariusza oddziałowego wraz z zastosowaniem 
polityki antybiotykowej Zamawiającego. Polityka 
antybiotykowa jest określana całościowo, a nie z 

Zamawiający zmieni zapis na zaproponowany 
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dokładnością do apteczki.  
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania lub 
zmianę treści wymagania na następującą: 
"Musi istnieć możliwość definiowania receptariusza wraz 
z zastosowaniem polityki antybiotykowej 
Zamawiającego." 

Pytanie 36 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania dla modułu Poradnie (Gabinety AOS/POZ) 
WYM.GAB.10 System umożliwia ewidencję wizyt 
domowych POZ z podaniem informacji o dacie  
wyjazdu i powrotu udzielającego świadczenie. 
Pielęgniarki środowiskowe/położne - zlecenie transportu.  
Zapis "Pielęgniarki środowiskowe/położne - zlecenie 
transportu." jest niezrozumiały.  
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści wymagania na 
następującą: 
"System umożliwia ewidencję wizyt domowych POZ z 
podaniem informacji o dacie wyjazdu i powrotu 
udzielającego świadczenie." 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 
Użytkownik (pielęgniarka/położna) będą miały 
możliwość wystawienia zlecenia transportu, który 
zostanie przekazany do Sekcji Transportu w celu 
realizacji. 

Pytanie 37 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania dla modułu Poradnie (Gabinety AOS/POZ) 
WYM.GAB.90 Wspomaganie edukacji pacjenta w 
ramach wizyty lekarskiej.  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na czym powinno 
polegać wspomaganie edukacji pacjenta w ramach 
wizyty lekarskiej lub usunięcie wymagania. 

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi oraz 
wytycznymi do akredytacji w gabinecie lekarskim 
podczas wizyty może nastąpić edukacja pacjenta 
w zakresie danej choroby. W module musi istnieć 
możliwość oznaczenia że taka edukacja była 
zrealizowana przez lekarza/pielęgniarkę. 

Pytanie 38 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania dla modułu Poradnie (Rejestracja do 
Poradni) WYM.REJ.46 System musi pozwalać na 
wyliczanie kosztów danej porady (integracja)  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez 
zapis "integracja" w treści wymagania ma na myśli 
integrację z modułem kosztów w systemie ERP. 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 39 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania dla modułu Medycyna Pracy WYM.MPR.13 
Wprowadzanie umowy indywidualnej (polisy) na 
świadczenie usług medycznych wg. szablonu.  
Prosimy Zamawiającego o zapewnienie, że dostarczy 
wspomniany w wymaganiu szablon umowy 
indywidualnej. W przeciwnym wypadku prosimy o zmianę 
treści wymagania na następującą: 
"Wprowadzanie umowy indywidualnej (polisy) na 
świadczenie usług medycznych". 

Zmawiający zmieni zapis wymagania na 
proponowany przez Wykonawcę 

Pytanie 40 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03.pdf 
Wymagania dla modułu Medycyna Pracy WYM.MPR.20 
Możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej 
wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty (w 
zależności od kategorii medycznej wizyty).  
Ze względu na możliwość nadinterpretacji wymagania 
prosimy Zamawiającego o zmianę treści wymagania na 
następującą: 
"Możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej 
wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty" 

Zmawiający zmieni zapis wymagania na 
proponowany przez Wykonawcę 
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Pytanie 41 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.003 System pracuje 
w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach 
użytkowników (preferowane środowisko MS Windows 
7/8/10/11).  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w placówce 
znajdują się stacje robocze działające w oparciu o 
system Windows 11 oraz że korzysta obecnie z wersji 
systemu Windows wspieranych przez Producenta. W 
przeciwnym wypadku prosimy o usunięcie wymagania, 
albowiem nie spełnia to wymogu cyberbezpieczeństwa. 

Zamawiający informuje że stacje robocze działają 
w oparciu o system Windows 10/11. 

Pytanie 42 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.119 System 
umożliwia dodawanie nowych jednostek do struktury 
organizacyjnej z wprowadzeniem podstawowego zakresu 
danych:  
- kod i nazwa jednostki,  
- NIP, REGON,  
- dane adresowe (co najmniej: ulica, nr domu, nr 
mieszkania, miejscowość wybierana ze słownika 
miejscowości, kod pocztowy, poczta, powiat - 
uzupełniany automatycznie, województwo - uzupełniane 
automatycznie, kraj - uzupełniany automatycznie, kod 
administracyjny - uzupełniany automatycznie, telefon, 
fax, e- mail),  
- rodzaj jednostki,  
- daty aktywności - od - do,  
- księga rejestrowa - możliwość oznaczenia jednostki 
jako Podmiot (ZOZ), Przedsiębiorstwo, Jednostka 
organizacyjna lub Komórka organizacyjna wraz z 
wprowadzeniem wymaganej części kodu resortowego   
- Dyrektor zarządzający,  
- Ordynator,  
- Dyrektor medyczny.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za 
równoważne uzna dodawanie nowych jednostek do 
struktury organizacyjnej z wprowadzeniem 
podstawowego zakresu danych:  
Nazwa,Typ-Podtyp,Identyfikator,Aktualny stan 
(działająca/niedziałająca/zlikwidowana),Kod EAN,Kod 
OPK 
Kod teryt. położ,Kod usługi,Kod komórki NFZ,Kody 
resortowe,Miejscowość,Ulica,Kod 
pocztowy,Telefon,Fax,Email,Opis,Personel,Zasoby 

Zamawiający uzna  w/w wymaganie za spełnione 
zgodnie z propozycja zapisu Wykonawcy 

Pytanie 43 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.120 System 
umożliwia definiowanie dodatkowych informacji o 
jednostce:  
- ośrodki kosztów,  
- plan kont,  
- identyfikatory w systemach zewnętrznych,  
- domyślny kod świadczenia wg MZ,  
- minimalna liczba dni pomiędzy rezerwacjami wizyt w 
poradni. 
1) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Plan kont 
powinien być elementem systemu finansowo - 
księgowego (ERP). Wymaganie powielania tych 
informacji w systemie medycznym jest sprzeczne z ideą 
systemu zintegrowanego, jakiego oczekuje Zamawiający. 

Ad.1. Zamawiający potwierdza 
Ad 2. Zamawiający potwierdza 
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Tym bardziej, że żadne z wymagań opisujących system 
medyczny nie odwołuje się do tych danych, zatem ich 
rejestracja i przechowywanie byłyby nadmiarowe. 
2) W odniesieniu minimalnej liczby dni pomiędzy 
rezerwacjami wizyt w poradni Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie że uzna za równoważne definiowanie 
dodatkowych informacji dla jednostki  w zakresie 
ograniczenia ilościowego wizyt w wskazanym okresie 
czasu (np. w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca). 

Pytanie 44 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.121 System 
umożliwia ograniczenie słownika ICD10 w 
jednostce/komórce organizacyjnej.  
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli w 
komórkach organizacyjnych typu Oddział prezentowany 
będzie słownik ICD10 ograniczony do pozycji 
nieposiadających elementów podrzędnych?  

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 

Pytanie 45 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.127 System 
umożliwia zarządzanie słownikiem usług. Istnieje 
możliwość dodawania, edycji, usuwania i kopiowania 
usług. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczające będzie gdy system umożliwi zarządzanie 
słownikiem usług w zakresie dodawania, edycji i 
usuwania usług. 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 

Pytanie 46 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.128 System 
umożliwia import i export słownika usług z arkusza 
kalkulacyjnego.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczające będzie gdy system umożliwi export 
słownika usług do arkusza kalkulacyjnego. 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 

Pytanie 47 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.131 System 
umożliwia wprowadzenie podstawowych danych 
dotyczących usługi, co najmniej:  
- kod, - skrót, - Krótka nazwa, - pełna nazwa, - typ usługi, 
- daty obowiązywania od - do, - jednostka miary.  
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli za 
jednostkę miary uznamy czas trwania usługi? W 
przeciwnym przypadku prosimy o określenie jakie 
jednostki miary Zamawiający ma na myśli. 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 

Pytanie 48 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.144 System 
obsługuje słownik płci zgodnie z normą PN-ISO 5218: 
płeć nieokreślona, mężczyzna, kobieta, nieznana.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za 
wystarczające uzna gdy słownik płci będzie zawierał 
następujące wartości - kobieta, mężczyzna, nieokreślona 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 
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Pytanie 49 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.147 System 
umożliwia zarządzanie słownikami związanymi ze 
zlecaniem badań, co najmniej:  
- słownik priorytetów zleceń,  
- słownik materiałów, na których wykonywane są 
badania,  
- słownik powodów zmian statusu zlecenia.   
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w 
przypadku słownika powodów zmian statusu zlecenia 
wystarczające będzie podawanie powodu zmiany w 
przypadku przyjęcia zlecenia, jako trybu przyjęcia oraz w 
przypadku anulowania zlecenia jako przyczyny 
anulowania, a w pozostałych przypadkach np. 
rozpoczęcie realizacji zlecenia ze względu na oczywisty 
powód oraz zaoszczędzenie czasu powód zmiany 
statusu nie będzie wymagany. 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 

Pytanie 50 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.148 System 
umożliwia zarządzanie słownikami związanymi ze 
zlecaniem leków, co najmniej:  
- słowników sposobów podania leków, - słownik 
dawkowania leków,  
- słownik częstotliwości podania leków, - Interakcji ze 
zleconymi innymi lekami,  
- Powiązanie leku z refundacją na podstawie jednostki 
chorobowej i uprawnień pacjenta.   
Pytanie 1: 
W odniesieniu do słownika dawkowania leków oraz 
słownika częstotliwości podania leków czy Zamawiający 
uzna wymaganie za spełnione jeżeli system będzie 
umożliwiał zarządzanie słownikiem receptariusza 
szpitalnego w zakresie dawkowania oraz częstotliwości 
podania leków? 
Pytanie 2: 
Dane słownika interakcji oraz dane o powiązaniu leków z 
refundacją na podstawie rozpoznań i uprawnień pacjenta 
są danymi ze słownika zewnętrznego i można z nich 
korzystać pod warunkiem posiadania licencji na słownik 
BLOZ. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, 
jeżeli system umożliwi integrację ze słownikiem BLOZ 
m.in. w zakresie interakcji ze zleconymi innymi lekami 
oraz powiązania leku z refundacją na podstawie 
jednostki chorobowej i uprawnień pacjenta?  

Pytanie 1: 
Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 
Pytanie 2: 
Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 

Pytanie 51 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.157 Możliwość 
określenia na wybranej komórce organizacyjnej rodzaju 
dyżurów, wraz z czasem trwania tego dyżuru i typu 
personelu, jaki będzie ten dyżur wykonywał.  
Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie w 
którym harmonogram pracy personelu pozwoli określić 
datę obowiązywania harmonogramu, kategorię 
planowania (mogącą być rodzajem dyżuru określaną 
słownikiem lokalnym), miejsce oraz członka personelu, 
którego dotyczy harmonogram lub prosimy o wyjaśnienie 
gdzie w systemie powinien być wykorzystywany 
wskazany rodzaj dyżurów wraz z czasem trwania i 
personelem.  

Zamawiający uzna za równoważne w/w 
wymaganie za spełnione pod warunkiem 
możliwości ustalenia harmonogramu dla każdej 
komórki organizacyjnej 
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Pytanie 52 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Ruch Chorych (Izba Przyjęć, 
Oddziały, Statystyka Medyczna) WYM.RCH.056 System 
musi umożliwiać tworzenie i wydruk standardowych 
raportów tj.:  
- raportu ruchu chorych izby przyjęć, w ujęciu osobowym,  
- liczba pacjentów powracających do szpitala w podanym 
okresie - również w wariancie uwzględniającym 
pacjentów powracających po odmowie lub poradzie 
ambulatoryjnej,  
- raportu lekarskiego,  
- raportu pielęgniarskiego,  
- raportu ruchu chorych - izby przyjęć, w ujęciu 
sumarycznym.   
Czy poprzez raport lekarski Zamawiający ma na myśli 
raport z dyżuru lekarskiego? 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 53 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Ruch Chorych (Izba Przyjęć, 
Oddziały, Statystyka Medyczna) WYM.RCH.217 System 
powinien umożliwić umieszczenie w raporcie z dyżuru 
pielęgniarskiego i lekarskiego informacji o podanych 
podczas dyżuru lekach psychotropowych i narkotykach, 
przetoczenia preparatów krwiopochodnych.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczające będzie odnotowanie podań krwi i 
preparatów krwiopochodnych w księdze transfuzyjnej 

Zgodnie z przepisami zapis musi znaleźć się w 
raporcie pielęgniarskim i raporcie lekarskim 

Pytanie 54 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Ruch Chorych (Zlecenia) 
WYM.ZLEC.06 Podczas zlecania antybiotyku system 
powinien wymagać określenie rodzaju antybiotykoterapii: 
celowana, empiryczna, profilaktyka, WRZ    
Prosimy Zmawiającego o wyjaśnienie czym jest 
antybiotykoterapia WRZ. 

Zamawiający wykreśla z wymagania 
sformułowanie "WRZ" 
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Pytanie 55 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Zakażenia Szpitalne 
WYM.ZSZP.01 Moduł realizuje wspomaganie Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli występowania 
zakażeń  i zapobiegania tym zakażeniom, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami prawa. W szczególności:  
- Prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia 
Szpitalnego, - Wydruki na podstawie danych Rejestru 
Kart Rejestracji Zakażenia  Szpitalnego,  
- Prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju 
Alarmowego,  
- Wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji 
Drobnoustroju Alarmowego,  
- Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania na 
chorobę zakaźną,  
- Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń 
zachorowania na chorobę zakaźną,  
- Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania 
(podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia 
zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV,  
- Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń 
zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub 
zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV,  
- Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania 
(podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną 
drogą płciową,  
- Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń 
zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę 
przenoszoną drogą płciową,  
- Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania 
(podejrzenia zachorowania) na  
gruźlicę,  
- Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń 
zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę,  
- Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia 
zgonu) z powodu choroby zakaźnej,  
- Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zgonu 
(podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej,  
- Prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych źródeł 
zakażenia (wkłucia obwodowe, wkłucia centralne, 
cewniki, respiratory, operacje MO, infekcje),  
- Prowadzenie Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych, 
- Wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzeń 
ognisk epidemicznych,  
- Prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk 
epidemicznych, - Wydruki na podstawie danych Rejestru 
potwierdzonych ognisk epidemicznych,  
- Raporty zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia, - Analizy ilościowe zakażeń  
szpitalnych.   
Prosimy Zamawiającego o rozwinięcie skrótu "operacje 
MO" lub usunięcie sformułowania z treści wymagania. 

Zamawiający informuje iż pod pojęciem operacje 
MO ma na myśli wszystkie operacje związane z 
wszczepienie materiałów sztucznych. 

Pytanie 56 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Zakażenia Szpitalne 
WYM.ZSZP.11 Zależność Kart zakażeń na podstawie 
założonych Kart czynników alarmowych  
Prosimy Zamawiającego o usunięcie wymagania ze 
względu na niezrozumiałą treść. W przeciwnym wypadku 
prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna 
wymaganie za spełnione w przypadku możliwości 

Zamawiający usuwa treść  
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kopiowania karty zakażeń na podstawie karty 
drobnoustroju. 

Pytanie 57 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Rehabilitacja WYM.REH.27 
System umożliwia planowanie zabiegów 
rehabilitacyjnych z uwzględnieniem rezerwacji pacjenta 
w innych komórkach.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie 
należy rozumieć w następujący sposób: 
"System umożliwia planowanie zabiegów 
rehabilitacyjnych z uwzględnieniem rezerwacji pacjenta 
w innych jednostkach typu Gabinet Rehabilitacyjny". W 
przeciwnym wypadku prosimy o usunięcie wymagania. 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 58 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Poradnie (Gabinety AOS/POZ) 
WYM.GAB.15 System musi umożliwiać gromadzenie 
danych o lekach stale przyjmowanych przez pacjenta 
m.in. w zakresie:  
- nazwa leku,  
- okres przyjmowania leku,  
- dawkowanie,  
- rozpoznanie,  
- źródło informacji,  
- data ostatniej wystawionej recepty.  
System umożliwia dodanie pozycji z definiowanej recepty 
do rejestru stale przyjmowanych leków pacjenta.  
Na podstawie zaewidencjonowanych stale 
przyjmowanych leków system umożliwia ograniczenie 
słownika leków podczas definiowania recepty.   Prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające 
będzie gdy system umożliwi gromadzenie danych o 
lekach stale przyjmowanych przez pacjenta m.in. w 
zakresie:  
- nazwa leku,  
- okres przyjmowania leku,  
- dawkowanie,  
- rozpoznanie,  
- źródło informacji,  
Informacje o wystawionych receptach znajdują się w 
dokumentacji medycznej pacjenta. 

Zamawiający potwierdza 
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Pytanie 59 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Poradnie (Gabinety AOS/POZ) 
WYM.GAB.35 System powinien wspierać wystawianie 
recept, co najmniej w zakresie:  
- możliwości wybrania leków ze słownika leków,  
- możliwości sprawdzenia interakcji poszczególnych 
leków oraz podpowiadanie stopnia refundacji na 
podstawie weryfikacji z eWUŚ,  
- możliwości wyszukania w słowniku (BLOZ, BAZYL) 
tańszych odpowiedników leku dotychczas 
przyjmowanego przez pacjenta,  
- możliwości określenia płatnika na wydruku czystej 
recepty,  
- możliwości wydruku recepty (z rozmieszczaniem i 
nadrukiem na formularzach recept),  
- możliwość wskazania odpłatności wskazanego leku 
(np. refundacja)  
- możliwości automatycznego generowania wydruku 
informacyjnego recepty elektronicznej,  
- możliwości wysyłania do pacjenta kodu dostępowego 
do e-recepty za pomocą wiadomości SMS, IKP, e-mail,  
- na wydruku leki powinny być prezentowane w 
kolejności zgodnej z kolejnością wpisywania,  
- system powinien podpowiadać dane osoby 
zalogowanej jako wystawiającego receptę, o ile osoba ta 
jest lekarzem. Jeśli zalogowany użytkownik nie jest 
lekarzem, system powinien podpowiadać lekarza 
realizującego wizytę, - podpowiadanie ilości i jednostki, w 
jakich powinien zostać wydany lek,  
- na recepcie na leki narkotyczne system powinien 
podpowiadać ilość substancji narkotycznej,  
- grupowe dodawanie leków na receptę,  
- kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacją 
poziomu refundacji wg aktualnych danych ze słownika 
(BLOZ, BAZYL) lub słownika leków własnych.   
W związku z wycofaniem pola "Płatnik" z wzoru recepty 
w zmienionym rozporządzeniu prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że wystarczającym będzie wydruk czystej 
recepty zgodnie z wzorem zawartym w aktualnym 
rozporządzeniu. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 60 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Poradnie (Gabinety AOS/POZ) 
WYM.GAB.66 Kwalifikacja rozliczeniowa usług i 
świadczeń:  
- wiązanie rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej 
wizyty  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie 
rozliczeń NFZ w AOS, system musi umożliwiać 
wskazanie w bieżącej wizycie procedur lub/i badań z 
poprzednich wizyt na potrzeby wyznaczenia świadczenia 
JGP. 

Zamawiający potwierdza 
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Pytanie 61 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Poradnie (Gabinety AOS/POZ) 
WYM.GAB.81 System musi umożliwiać powiązanie z 
datą zakończenia hospitalizacji w Oddziale z datą 
rejestracji do poradni w okresie do 90 dni.  
Treść wymagania jest niezrozumiała.  
Treść wymagania nie precyzuje, co powinno zostać 
powiązane z datą zakończenia hospitalizacji w Oddziale 
oraz z datą rejestracji do poradni w okresie do 90 
dni.Ponadto treść wymagania nie precyzuje co ma na 
celu dane powiązanie oraz w jaki sposób powinno dane 
wymaganie zostać zrealizowane. 
Wymaganie również nie precyzuje w jaki sposób 
powinien zostać wskazany okres 90 dni - czy powinno to 
być realizowane ręcznie, czy też w sposób 
automatyczny.Również miejsce wyświetlania 
wspomnianych informacji nie jest określone. Powyższe 
nieścisłości powodują, że wymaganie nie jest zrozumiałe. 
Z tego względu prosimy o rezygnację z tego wymagania. 

Zamawiający usunie wymaganie 

Pytanie 62 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Medycyna Pracy WYM.MPR.04 
Obsługa skorowidza pacjentów:  
- generowanie zleceń wymaganych badań i konsultacji 
na podstawie karty narażenia,  
- generowanie zleceń wymaganych badań i konsultacji 
na podstawie stanowiska pracy,  
- wpisanie wyniku badania wykonanego w innej 
placówce,  
- skopiowanie aktualnego wyniku badania do pozycji 
zawierającej wynik badania wykonanego w przeszłości,  
- zlecanie badań do wykonania w innych jednostkach 
Zamawiającego (np.  
gabinet specjalistyczny, laboratorium, pracownia 
diagnostyczna), - zlecanie badań do wykonania w 
jednostkach zewnętrznych. W zakresie "skopiowania 
aktualnego wyniku badania do pozycji zawierającej wynik 
badania wykonanego w przeszłości" zapis wydaje się 
niezrozumiały.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że miał na 
myśli możliwość uznania ważnego wyniku badania 
wykonanego w przeszłości. W przeciwnym razie prosimy 
o wyjaśnienie i opis procesu biznesowego realizowanego 
przez to wymaganie. 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 63 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Medycyna Pracy WYM.MPR.09 
Weryfikacja uprawnień z tytułu umów komercyjnych:  
- spis umów wraz z ich datami ważności, cennikami i 
możliwością podpięcia skanu umowy,  
- przegląd udostępnionych danych umowy,  
- informacje o dostępności usług poza strukturami 
jednostki (podwykonawcy).  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za 
wystarczającą uzna weryfikację uprawnień z tytułu umów 
komercyjnych:  
-spis umów wraz z ich datami ważności, cennikami 
-przegląd udostępnionych danych umowy,  
-informacje o dostępności usług poza strukturami 
jednostki (podwykonawcy). 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 
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Pytanie 64 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Medycyna Pracy WYM.MPR.39 
Obsługa stanowiska kasowego:  
- obsługa operacji kasowych dla pacjentów,  
- obsługa operacji kasowych dla kontrahentów (dostęp 
do kartoteki kontrahentów Finanse - księgowość),  
- obsługa operacji kasowych dla pracowników (dostęp do 
kartoteki pracowników Finanse – Księgowość),  
- prowadzenie raportu kasowego,  
- możliwość skojarzenia z każdym typem operacji 
kasowej schematu księgowania w module Finanse-
Księgowość. W zakresie obsługi operacji kasowych dla 
kontrahentów oraz pracowników  
prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna 
wymaganie za spełnione, w sytuacji gdy dokument 
kasowy będzie wystawiany w module finansowo-
księgowym? 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy pod warunkiem możliwości 
ograniczenia dostępu użytkownika do 
"podręcznej" kasy funkcjonującej w danej 
komórce organizacyjnej  

Pytanie 65 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.1 
Używane terminy   Oprogramowanie / Oprogramowanie 
Aplikacyjne - program komputerowy będący częścią 
składową Systemu, charakteryzujący się spójnym 
zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, 
wykonujący swoje procedury w interakcji z innym 
Oprogramowaniem. Oprogramowania dzieli się na: 
a) Oprogramowanie Dedykowane - oznacza 
oprogramowanie, które zostało wytworzone 
(opracowane) przez Wykonawcę lub osoby trzecie 
specjalnie na potrzeby Zamawiającego, w ramach i w 
związku z realizacją Umowy. Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz 
przekaże kod źródłowy na Oprogramowanie 
Dedykowane. Poprzez oprogramowanie dedykowane 
Zamawiający rozumie również, wykonane przez 
Wykonawcę modyfikacje oprogramowania Open Source. 
W takim przypadku Wykonawca zapewni zgodność 
wykonanych modyfikacji z oficjalną dystrybucją 
oprogramowania Open Source na czas trwałości 
projektu.  
Wykonawca wskazuje, iż w OPZ Zamawiający zawarł 
definicje pojęcia "Oprogramowania Aplikacyjnego”, w 
ramach którego wyróżnił "Oprogramowanie 
Dedykowane” oraz "Oprogramowanie Standardowe” 
dzielące się następnie na Oprogramowanie COTS oraz 
Oprogramowanie Open Source. Wykonawca wskazuje, 
iż istnieją pewne wątpliwości co do przyporządkowania 
oprogramowania  do poszczególnych kategorii. Celem 
ich rozstrzygnięcia Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż: 
1. oprogramowanie tworzące Systemy dziedzinowe 
(systemy HIS, ERP, LIS, RIS/PACS oraz EDM) będą 
traktowane jako oprogramowanie standardowe, co do 
którego Zamawiający wymaga udzielenia licencji 
(Wykonawca wskazuje, iż w praktyce rynkowej tego typu 
systemy nie są tworzone wyłącznie na potrzeby jednego 
Zamawiającego tj. nie stanowią oprogramowania 
dedykowanego); 
2. oprogramowanie integracyjne - o ile nie zostało 
wytworzone wyłącznie na potrzeby Zamawiającego - 
również może być kwalifikowane jako oprogramowanie 
standardowe. 

Odpowiedź Ad. 1: Zamawiający  potwierdza, iż 
oprogramowanie tworzące systemy dziedzinowe 
będzie traktowane jako standardowe jeśli nie 
zostanie wytworzone specjalnie, tylko i wyłącznie 
dla Zamawiającego. 
Odpowiedź Ad. 2: Zamawiający potwierdza, iż 
oprogramowanie integracyjne będzie 
zakwalifikowane jako standardowe o ile nie 
zostanie wytworzone wyłącznie na potrzeby 
Zamawiającego.   
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Pytanie 66 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.1 
Używane terminy   Awaria – incydent w wyniku, którego 
następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący 
niedostępnością usług wytworzonego/dostarczonego 
przez Wykonawcę Systemu. W wyniku awarii 
użytkownicy nie mogą korzystać z usług Systemu, w tym 
wykonywać procesów lub funkcji krytycznych 
obsługiwanych przez System i uzyskanie oczekiwanych 
efektów nie jest możliwe w inny sposób (poprzez 
zastosowanie Obejścia).  
3.1 Używane terminy, „Awaria – incydent w wyniku, 
którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub 
skutkujący niedostępnością usług 
wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę 
Systemu. W wyniku awarii użytkownicy nie mogą 
korzystać z usług Systemu, w tym wykonywać procesów 
lub funkcji krytycznych obsługiwanych przez System i 
uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny 
sposób (poprzez zastosowanie Obejścia).” 
W związku z brakiem określenie czym są wspomniane w 
definicji procesy, prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że procesami o których mowa w ww. 
definicji są: 
• zlecenia leków na pacjenta,• wydanie leków na oddział / 
poradnię, 
• wydanie leków pacjentowi,• wypisanie recepty 
pacjentowi, 
• przekazanie e-recepty do systemu P1,• przyjęcie 
pacjenta i rejestracja wykonanych procedur, 
• zlecanie badań,• przekazanie wyników badań,• zlecenie 
transportu,• wypisanie skierowania, 
• przekazywanie e-skierowania do systemu P1,• 
wysyłanie wiadomości sms – kodów do e-recepty i e-
skierowania, 
• Rozliczenia z płatnikiem.• dekretacja zapisów 
księgowych,• realizacja wypłat wynagrodzeń,• zlecenie 
zapotrzebowania, 
• wydanie z magazynu zapotrzebowania,• Obsługa 
kasowa i bezgotówkowa, 
• Obsługa Kadr i płac. • wypełnianie obowiązków 
narzuconych przepisami prawa, w tym wysyłka 
sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych, plików 
JPK, dokumentów rozliczeniowych ZUS • ustalanie w 
terminach określonych przepisami prawa wartości 
zobowiązań publiczno-prawnych, w tym zapłata zaliczek 
podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne; 
lub prosimy o usunięcie słowa procesy oraz nadanie 
wymaganiu brzmienia: „Awaria – incydent w wyniku, 
którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub 
skutkujący niedostępnością usług 
wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę 
Systemu. W wyniku awarii użytkownicy nie mogą 
korzystać z usług Systemu, w tym wykonywać funkcji 
krytycznych obsługiwanych przez System i uzyskanie 
oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób 
(poprzez zastosowanie Obejścia).” 

Zamawiający wykreśla zapisy dot. procesów i 
definicja Awarii otrzymuje następujące brzmienie 
" Awaria – incydent w wyniku, którego następuje 
zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący 
niedostępnością usług 
wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę 
Systemu. W wyniku awarii użytkownicy nie mogą 
korzystać z usług Systemu, w tym wykonywać 
funkcji krytycznych obsługiwanych przez System i 
uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe 
w inny sposób (poprzez zastosowanie Obejścia). 
" 
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Pytanie 67 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.1 
Używane terminy   Błąd Krytyczny – incydent, w wyniku 
którego występuje co najmniej jeden z poniższych 
efektów: 
a. niedostępna jest lub działa niepoprawnie przynajmniej 
jedna usługa biznesowa Systemu, 
b. wydajność usługi biznesowej Systemu została 
obniżona o więcej niż 20% w stosunku do określonych 
wymagań, 
c. System utracił dane lub wystąpiły zaburzenia 
integralności danych;  
Ponieważ definicja Błędu krytycznego nie pozwala na 
jednoznaczną klasyfikację takiego błędu, prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że Błąd Krytyczny to 
incydent, w wyniku którego występuje co najmniej jeden 
z poniższych efektów: 
a. niedostępna jest lub działa niepoprawnie przynajmniej 
jedna funkcja krytyczna, 
b. wydajność usługi biznesowej Systemu została 
obniżona o więcej niż 20% w stosunku do określonych 
wymagań, 
c. System utracił dane lub wystąpiły zaburzenia 
integralności danych; 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje 
przedstawioną przez Wykonawcę interpretację 
definicji Błędu Krytycznego. 

Pytanie 68 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.2 
Opis Przedmiotu Zamówienia 9 9. Dostawa certyfikatów 
niezbędnych do działania systemu w szczególności do 
wymiany danych w ramach SIM i do podłączenia do 
Węzła Krajowego.  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zwłoki w 
wystawieniu certyfikatu do Węzła Krajowego (niezależny 
od Wykonawcy podmiot trzeci) Zamawiający nie włączy 
czasu oczekiwania do terminu wykonania dostawy. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 69 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.3.1 Opis systemów Zamawiającego   Charakterystyka 
systemu RIS/PACS Zamawiającego: 
16. Integracja z systemem teleradiologii w celu 
wykonania opisu badania diagnostycznego - (obecnie 
firma Telediagnosis).  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie słuszności 
założenia, że odwołania do integracji z teleradiologią 
dotyczą integracji pomiędzy systemem RIS/PACS a 
teleradiologią, której efektem jest uzyskanie opisu 
badania diagnostycznego, który następnie jest 
przesyłany z systemu PACS do repozytorium EDM wraz 
z linkiem do badania. 

Zamawiający potwierdza 
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Pytanie 70 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.4 
Harmonogram prac projektowych   Etap I - Analiza 
przedwdrożeniowa 30 dni od daty podpisania umowy 
Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa integracji z 
Platformą e-usług 
60 dni od daty podpisania umowy Etap II - Dostawa i 
wdrożenie oprogramowania 100 dni od daty zakończenia 
Etapu I 
Etap IIA – dostawa i wdrożenie integracji z Platformą e-
usług 
130 dni od daty zakończenia Etapu IA Etap III - 
Integracja systemów dziedzinowych i integracja z SIM 60 
dni od daty zakończenia Etapu II 
Etap IV - Testy wydajności i bezpieczeństwa 
30 dni od daty zakończenia Etapu IIA Etap V - Asysta 
powdrożeniowa 30 dni od daty zakończenia Etapu IV  
W zwiazku z rozbieżnością pomiędzy Tabelą 
przedstawiajacą Harmonogram (w ramach którego 
będzie realizowany program opisujący etap IA jako 
trwający 60 dni od podpisania umowy) a opisem etapu IA 
– Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-
usług,  prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
Zadania związane z Integracją systemów dziedzinowych 
(Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach 
odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA 
zostaną uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia 
przez Zamawiającego. 

Zamawiający potwierdza a jednocześnie 
informuje, iż osobne zlecenie nie wiąże się z 
dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy.  

Pytanie 71 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.4 
Harmonogram prac projektowych   Etap IA – Analiza 
przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-usług Zadania 
związane z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy 
oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego 
postępowania Platformą e-usług MSWiA zostaną 
uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia przez 
Zamawiającego i czas na ich realizację będzie liczony od 
dnia wystawienia tego zlecenia z zastrzeżeniem, że 
realizacja tych zadań nastąpi najpóźniej do dnia 
30.05.2023 r. W przypadku opóźnień w zleceniu zadania 
Zamawiający zakłada możliwość przedłużenia tego 
terminu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Instytucje 
Finansującą.  
 
W nawiązaniu do doświadczenia Wykonawcy w 
prowadzonych w przeszłości projektach, fundamentalną 
rolę w sukcesie tego typu przedsięwzięć pełni element 
związany z umożliwieniem prowadzenia prac 
projektowych z wykorzystaniem środowiska testowego, 
stanowiącego lustrzane odbicie docelowego środowiska 
produkcyjnego projektu. Prosimy o potwierdzenie 
słuszności założenia, że odrębne zlecenie przesłane 
przez Zamawiającego do Wykonawcy, będzie 
poprzedzone potwierdzeniem przez Wykonawcę 
Platformy e-usług gotowości tejże Platformy do integracji 
z systemami Partnerów Projektu. Tym samym prosimy o 
potwierdzenie, że niezależnie od momentu pozyskania 
przez Zamawiającego potwierdzenia od Wykonawcy 
Platformy e-Usług dot. gotowości tejże Platformy do 
integracji z systemami Partnerów Projektu, Wykonawca 
będzie zobowiązany do wykonania czynności 
określonych w Harmonogramie prac projektowych, 

Zamawiający potwierdza, że zadania związane z 
Integracją systemów dziedzinowych (Etapy 
oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach 
odrębnego postępowania Platformą e-usług 
MSWiA uruchomione na podstawie odrębnego 
zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich 
realizację będzie liczony od dnia wystawienia 
tego zlecenia oraz będzie zgodny z czasem 
trwania opublikowanym w ramach OPZ w 
rozdziale 3.4 Harmonogram prac projektowych.  
Etapy oznaczone literą A nie ograniczają 
uruchomienia kolejnych etapów nieoznaczonych 
literą A. W zakresie konieczności przedłużenia 
prac Zamawiający będzie zarządzał 
zagadnieniami zgodnie z metodyką przyjętą w 
projekcie w sytuacji gdy one wystąpią.  
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zgodnie z czasem określonym przez Zamawiającego dla 
poszczególnych etapów projektu w rozdziale 3.4 
Harmonogram prac projektowych OPZ, w tym 
współpracy z Zamawiającym oraz z Wykonawcą 
Platformy e-usług w zakresie opracowania komunikatów 
wymiany danych pomiędzy systemami dziedzinowymi 
Zamawiającego a Platformą e-usług. Jednocześnie fakt 
realizowania prac projektowych po terminie 31.05.2023, 
zgodnie z czasem przeznaczonym na poszczególne 
etapy, nie będzie podstawą do nałożenia kar umownych 
na Wykonawcę. 
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zadania 
związane z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy 
oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego 
postępowania Platformą e-usług MSWiA uruchomione na 
podstawie odrębnego zlecenia przez Zamawiającego i 
czas na ich realizację będzie liczony od dnia wystawienia 
tego zlecenia oraz będzie zgodny z czasem trwania 
opublikowanym w ramach OPZ w rozdziale 3.4 
Harmonogram prac projektowych. 
Ponadto prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w 
przypadku opóźnień w zleceniu zadania Zamawiający 
uzyska możliwość przedłużenia terminu określonego w 
OPZ w rozdziale 3.4 Etap IA – Analiza 
przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-usług. 
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Pytanie 72 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.4 
Harmonogram prac projektowych Etap II – Dostawa i 
wdrożenie oprogramowania ET2.SDZ.ŚRO  Wykonawca 
zainstaluje, skonfiguruje środowisko testowe 
umożliwiające przeprowadzenie testów integracji z 
Platformą e-usług MSWiA oraz testów akceptacyjnych 
Wymiana danych z Platformą e-usług ET2.EUS.SOF, 
ET2.EUS.TST, ET2.EUS.TES  
 
Zwracamy uwagę na niespójność tabeli etapu II '3.4 Etap 
II – Dostawa i wdrożenie oprogramowania' z tabelą 
informacją zawartą przed tabelą etapu IA '3.4 Etap IA – 
Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-
usług'. Chodzi o obszar zadań związanych z Integracją 
systemów dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z 
wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania 
Platformą e-usług MSWiA. Prosimy o usunięcie z tabeli 
etapu '3.4 Etap II – Dostawa i wdrożenie 
oprogramowania' wymagań - ET2.SDZ.ŚRO, 
ET2.EUS.SOF, ET2.EUS.TST i ET2.EUS.TES gdyż 
zadania te dotyczą prac związanych z Integracją 
systemów dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z 
wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania 
Platformą e-usług MSWiA i zostały opisane przez 
Zamawiającego zamieszczone w tabeli etapu IIA '3.4 
Etap IIA – dostawa i wdrożenie integracji z Platformą e-
usług' 

Do poprawki zgodnie z sugestią Wykonawcy 

Pytanie 73 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.4 
Harmonogram prac projektowych Etap IIA – dostawa i 
wdrożenie integracji z Platformą e-usług Integracja z 
Platformą e-usług 
ET2A.SDZ.ŚRO 
Krótki opis produktu: 
Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje środowisko testowe 
umożliwiające przeprowadzenie testów integracji z 
Platformą e-usług MSWiA  
Sposób potwierdzenia dostarczenia produktu: 
Uruchomione skonfigurowane środowisko, podstawowe 
testy  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
Wykonawca ma obowiązek instalacji środowiska 
testowego na sprzęcie posiadanym i przewidywany do 
pozyskania przez Zamawiającego w ramach innego 
postępowania. 

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 74 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.4 
Harmonogram prac projektowych Etap IV Testy 
wydajności i bezpieczeństwa ET4.TES.WYD Testy 
wydajności W związku z treścią OPZ.pdf, rozdział 3.6 
Wymagania dla sprzętu i oprogramowania systemowego: 
"W ramach realizacji zamówienia Wykonawca 
zobowiązany będzie do instalacji i konfiguracji 
Rozwiązania na sprzęcie wskazanym przez 
Zamawiającego" -  
prosimy o rezygnację z przeprowadzenia testów 
wydajnościowych, gdyż Wykonawca nie ma wpływu na 
środowisko sprzętowe dostarczone przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca powinien zaproponować scenariusz i 
rodzaj przeprowadzanych testów 
wydajnościowych, mających na celu określenie 
wydajności systemu przy zakładanym obciążeniu 
produkcyjnym oraz obciążeniu systemu przez 
dłuższy czas. Wykonawca może skorzystać z 
dowolnych gotowych rozwiązań stosujących 
narzędzia wspierające testy wydajnościowe. 

Pytanie 75 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.4 
Harmonogram prac projektowych Etap IV Testy 
wydajności i bezpieczeństwa ET4.TES.BEZ Testy 
bezpieczeństwa  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach 
wymagań dotyczących testów bezpieczeństwa za 
równoważne Zamawiający uzna dostarczenie 
dokumentacji z przeprowadzenia testów bezpieczeństwa 
przez podmioty specjalizujące się w audytowaniu 
systemów informatycznych. (Dokumentacja nie starsza 
niż rok od ogłoszenia niniejszego postępowania). 

Zamawiający uzna dostarczenie dokumentacji z 
przeprowadzenia testów bezpieczeństwa 
instalacji platformy u Zamawiającego, przez 
podmioty specjalizujące się w audytowaniu 
systemów informatycznych. Dokumentacja z 
przeprowadzonych testów nie może być starsza 
niż rok od ogłoszenia niniejszego postępowania. 

Pytanie 76 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami systemów 
Szpitala WYM.IWE.001 Wykonawca zapewni integrację 
pomiędzy systemem HIS a systemem ERP w 
następujących obszarach:  
1. Automatyczną wymianę dokumentów księgowych 
związanych z obrotem magazynowym pomiędzy 
modułem apteki i apteczek oddziałowych systemu HIS a 
modułami systemu ERP.  
2. Automatyczną wymianę grafików pomiędzy modułami 
odpowiedzialnymi za planowanie harmonogramu pracy 
personelu a systemem Kadry i Płace ERP  
3. Automatyczną wymianę dokumentów księgowych 
pomiędzy modułami związanymi z rozliczeniami systemu 
HIS (faktury NFZ, faktury dla nieubezpieczonych) a 
systemem ERP  
4. Automatyczną wymianę dokumentów księgowych 
związanych z obrotem magazynowym pomiędzy 
modułem apteczek oddziałowych systemu HIS, a 
modułami ERP 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie 
wymiany grafików pomiędzy modułami odpowiedzialnymi 
za planowanie harmonogramu pracy personelu a 
systemem kadrowo-płacowym dopuszcza rozwiązanie, w 
którym oba moduły są elementami jednego systemu. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pod 
warunkiem umożliwienia planowania 
harmonogramu przez osoby wyznaczone w danej 
komórce organizacyjnej bez wglądu w pozostałe 
informacje kadrowo-płacowe 
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Pytanie 77 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami systemów 
Szpitala WYM.IWE.003 Wykonawca zapewni integrację z 
systemem RIS/PACS użytkowanym przez 
Zamawiającego (lub dokona jego wymiany wraz z 
migracją danych) w zakresie automatycznej wymiany 
zleceń badań do systemu RIS (Pracownia RTG, USG, 
Endoskopia) odbioru wyników i zamieszczenia ich wraz z 
obrazami DICOM w danych medycznych systemu HIS 
oraz możliwości uruchomienia podglądu badania 
obrazowego z poziomu systemu HIS wraz z uzyskaniem 
dostępu dla teleradiologii  
W odniesieniu do zapisu "odbioru wyników i 
zamieszczenia ich wraz z obrazami DICOM w danych 
medycznych systemu HIS oraz możliwości uruchomienia 
podglądu badania obrazowego z poziomu systemu HIS 
wraz z uzyskaniem dostępu dla teleradiologii" prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymiany 
informacji wystarczające będzie przesłanie linku do 
badania wraz z opisem a stwierdzenie "wraz z 
uzyskaniem dostępu dla teleradiologii"  należy rozumieć, 
jako wymóg przekazywania z systemu RIS/PACS do 
EDM opisów wyników badań diagnostycznych, które 
powstały w zintegrowanym z RIS/PACS systemie 
teleradiologii. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 78 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.2 Integracja z Systemem Informacji Medycznej 
Integracja z AP-KOLCE WYM.SIM.013 Możliwość 
obsługi sprawozdań z kolejek oczekujących zgodnie z 
Artykuł 20 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych.  
WYM.SIM.014 Moduł powinien umożliwiać użytkownikom 
systemu na automatyzację przekazywania danych w 
ramach obsługi kolejek oczekujących bezpośrednio z 
systemu HIS do NFZ za pomocą usług sieciowych 
WYM.SIM.015 Moduł powinien umożliwiać zarządzenie 
kolejkami oczekujących w szczególności: dodania kolejki 
oczekujących do AP-KOLCE, aktualizacji kolejek 
oczekujących w AP-KOLCE WYM.SIM.016 Moduł 
powinien umożliwiać zarządzanie pacjentami w kolejce: 
dodania pacjenta do kolejki, skreślenia pacjenta z kolejki, 
aktualizacji danych o pacjencie 
WYM.SIM.017 Moduł powinien umożliwiać aktualizację 
danych o kolejkach na podstawie danych z systemu HIS 
w szczególności dotyczących rejestracji i e-rejestracji.  
WYM.SIM.018 System powinien umożliwiać 
raportowanie o stanie kolejek oczekujących w NFZ w 
szczególności powinien udostępniać raporty w zakresie: 
• Pacjentów, których nie udało się wysłać - Kod i opis 
błędu • Kolejek jakich nie udało się wysłać - Kod i opis 
błędu • Wpis na kolejkę jakiego nie udało się wysłać - 
Kod i opis błędu 
WYM.SIM.019 System powinien umożliwiać aktualizację 
danych o pierwszym wolnym terminie w systemie NFZ na 
podstawie danych z systemu HIS  
 
Ponieważ dodanie i aktualizacja danych pacjenta 
odbywa się w ramach wpisów, prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że jako alternatywę uzna za spełnione 
wymaganie: 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 
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System powinien umożliwiać informowanie o stanie 
kolejek oczekujących w NFZ w szczególności w zakresie:  
• Kolejek jakich nie udało się wysłać - Kod i opis błędu 
• Wpis na kolejkę jakiego nie udało się wysłać - Kod i 
opis błędu. 

Pytanie 79 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.2 Integracja z Systemem Informacji Medycznej 
Integracja z DILO WYM.SIM.020 Możliwość obsługi kart 
DILO zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1285 z późn. 
zm). 
WYM.SIM.021 Moduł powinien umożliwiać: • stworzenia 
nowej karty, • edycji już istniejącej • usunięcie karty 
synchronizacji kart onkologicznych z systemem 
centralnym AP-DILO 
WYM.SIM.022 Moduł powinien umożliwiać odnotowanie 
faktu wydania karty oraz nadanie nr karty z systemu 
NFZ.  
WYM.SIM.023 Moduł powinien umożliwiać rejestrację 
etapów postepowania w leczeniu onkologicznym: • 
Wydanie karty • Diagnostyka wstępna • Diagnostyka 
pogłębiona • Konsylium • Zabieg operacyjny • Leczenie 
(realizacja planu leczenia)” Zamknięcie karty leczenia 
onkologicznego 
WYM.SIM.024 Moduł powinien umożliwiać aktualizację 
danych na karcie DILO w oparciu o dane historii choroby 
z systemu HIS.  
WYM.SIM.025 Moduł powinien przechowywać historię 
zmian karty DILO 
WYM.SIM.026 Moduł powinien umożliwiać 
przekazywanie danych o kratach DILO do systemu NFZ 
z wykorzystaniem usług sieciowych  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach 
wymagania usunąć można tylko karty nie wysłane do 
systemu NFZ (w przypadku gdy nie ma synchronizacji). 
W przypadku synchronizacji z AP-DILO już w momencie 
tworzenia karty jest ona wysyłana do NFZ i każdy kolejny 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 
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krok jest synchronizowany. 

Pytanie 80 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.2 Integracja z Systemem Informacji Medycznej 
Integracja KRN WYM.SIM.036 Możliwość obsługi karty 
zgłoszenia nowotworu złośliwego (KZNZ) zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 
2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów 
WYM.SIM.037 Moduł powinien umożliwiać wystawienie 
karty w następujących przypadkach: • przy pierwszym 
rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, • przy wizytach 
kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona 
zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą, na 
podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był 
nowotwór złośliwy 
WYM.SIM.038 Moduł powinien wprowadzanie klasyfikacji 
nowotworu zgodnie z klasyfikacją TNM i ICD-03  
WYM.SIM.039 Moduł powinien umożliwiać automatyczne 
wypełnienie danych KZNZ na podstawie historii choroby 
pacjenta z systemu HIS. 
WYM.SIM.040 Moduł powinien umożliwiać uzupełnianie 
danych pacjenta, podmiotu, lekarza na podstawie danych 
wprowadzonych w HIS.  
WYM.SIM.041 Moduł powinien umożliwiać 
wersjonowanie KZNZ dla pacjenta 
WYM.SIM.042 Moduł powinien umożliwiać przesłanie 
KZNZ z poziomu systemu HIS za pomocą usługi 
sieciowej do Krajowego Rejestru Nowotworów  
WYM.SIM.043 Moduł powinien umożliwiać 
przeszukiwanie KZNZ 
WYM.SIM.044 Moduł powinien umożliwiać weryfikację 
statusu karty po stronie systemu KRN oraz zaczytanie 
informacji zwrotnych o statusach karty 
WYM.SIM.045 Moduł powinien umożliwiać poprawę karty 
i jej ponowne przesłanie do KRN  
W odniesieniu do wymagania WYM.SIM.038 Prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, ze wystarczające 
będzie, gdy moduł umożliwi wprowadzanie klasyfikacji 
nowotworu zgodnie z klasyfikacją TNM. Jedynym 
możliwym użytkownikiem słownika ICD-o3 jest KRN. 

Zamawiający potwierdza. Nie mamy modułu 
integracji z KRN 
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Pytanie 81 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.2 Integracja z Systemem Informacji Medycznej 
Integracja z systemem e-Rejestracja CEZ WYM.SIM.049 
System będzie umożliwiał wymianę danych z systemem 
centralnej e-rejestracji udostępnianej przez Centrum e-
zdrowia zgodnie ze specyfikacją określoną w 
dokumencie DOKUMENTACJA INTEGRACYJNA 
SYSTEMU P1 W ZAKRESIE SYSTEMU 
ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI „ELEKTRONICZNA 
PLATFORMA GROMADZENIA, ANALIZY I 
UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW CYFROWYCH O 
ZDARZENIACH MEDYCZNYCH" (P1) – FAZA 3 
https://ezdrowie.gov.pl/downloadFile/6168 
WYM.SIM.050 System powinien umożliwiać obsługę e-
rejestracji dla usług wymaganych w ramach Centralnej e-
rejestracji zdefiniowanych przez CEZ. W pozostałym 
zakresie usług musi umożliwić e-rejestrację w ramach 
Platformy e-usług.  
 
Zwracamy uwagę, że obecnie odbywają się nie testy 
rozwiązania a pilotaż, w ramach którego planowana jest 
weryfikacja koncepcji biznesowej zaproponowanego 
podejścia. Podejście to w trakcie trwania pilotażu może 
ulegać wielu zmianom. W związku z brakiem informacji 
na temat szczegółowego harmonogramu prac 
projektowych, terminów uruchomienia finalnej wersji e-
rejestracji oraz w oparciu o jedynie ogólny zarys 
koncepcji wynikającej z udostępnionych przez CEZ 
materiałów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
obowiązkiem Wykonawcy jest integracja z centralną e-
rejestracją CeZ po opublikowaniu przez organ 
nadzorujący odpowiednich przepisów obligujących 
Zamawiającego do integracji ze wspomnianym 
rozwiązaniem. 

Zamawiający potwierdza interpretację 
Wykonawcy 

Pytanie 82 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz   
Uwaga!Rolą Wykonawcy w ramach realizacji tego 
Zamówienia będzie współpraca z Zamawiającym oraz z 
Wykonawcą Platformy e-usług w zakresie opracowania 
komunikatów wymiany danych pomiędzy systemami 
dziedzinowymi Zamawiającego a Platformą e-usług. 
Po uzgodnieniu komunikatów Wykonawca będzie 
zobowiązany wykonać, zaimplementować i wdrożyć 
interfejsy API umożliwiające wymianę danych zgodnie z 
ustalonymi zakresami, formatami i harmonogramami. 
System Raportowy realizujący usługę e-Analiz będzie 
realizował Wykonawca Platformy e-usług wyłoniony w 
ramach innego postępowania.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach 
komunikatów danych będą wysyłane wyłącznie dane 
gromadzone w systemach dziedzinowych  w ramach 
wymagań opublikowanych w niniejszym postępowaniu. 
W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości 
określenia kosztów integracji z platformą e-usług w 
przypadku, gdy Wykonawca platformy w ramach 
wymiany danych zażąda przesyłania innych danych niż 
te, które są gromadzone przez systemy dziedzinowe 
zgodnie z niniejszym postępowaniem. 

Prace mają być realizowane w ramach tego 
zamówienia, jednak Zamawiający nie przewiduje 
wykorzystywania zakresu danych nie 
składowanych w systemach dziedzinowych. 
Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format 
danych zostanie opracowany na etapie analizy 
przedwdrożeniowej. 
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Pytanie 83 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz 
Minimalny zakres danych do zaczytywania z systemów 
dziedzinowych HIS Partnerów   Dane dotyczące pacjenta 
Identyfikator pacjenta -Unikatowy w systemie HIS 
identyfikator pacjenta, niezmienny przez cały czas 
leczenia pacjenta, niezmienny między hospitalizacjami, 
pobytami. Identyfikator ten powinien być przekazany do 
Domeny IHE jako identyfikator w systemie w profilu IHE-
PIX  
Data urodzenia-Format daty: RRRR-MM-DD. Dopuszcza 
się inne formaty daty i czasu pod warunkiem 
zastosowania dla każdego pola tego samego formatu. 
Płeć-Płeć pacjenta (K,M,I)  
Wiek -Wiek pacjenta w momencie rozpoczęcia realizacji 
świadczenia  
Data zgonu pacjenta-Format daty: RRRR-MM-DD 
TERYT gminy miejsca zamieszkania pacjenta -Nazwa 
miejscowości 
Status ubezpieczenia -U- ubezpieczony, N-
nieubezpieczony   
Czy w zakresie komunikacji z rejestrem pacjentów 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie transakcji 
opartych o HL7 FHIR w miejsce profilu IHE-PIX? 

Zamawiający na tym etapie postępowania nie 
przewiduje zmian, jednak informuje że  
szczegółowy format komunikacji zostanie 
opracowany na etapie analizy 
przedwdrożeniowej. 

Pytanie 84 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz 
Minimalny zakres danych do zaczytywania z systemów 
dziedzinowych HIS Partnerów   Dane dotyczące 
zrealizowanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z 
umową NFZ 
Identyfikator świadczenia -Unikalny identyfikator w 
ramach systemu HIS  
Identyfikator umowy z NFZ -Unikalny identyfikator 
umowy z NFZ  
Kod zakresu świadczeń-Kod zakresu świadczeń z 
umowy  
Nazwa zakresu świadczeń- Nazwa zakresu świadczeń  
Kod usługi szczegółowej -Kod usługi szczegółowej 
wynikającej z umowy  
Nazwa usługi szczegółowej - Nazwa usługi szczegółowej  
Data i czas początku wykonywania- Format: RRRR-MM-
DD HH:MM:SS 
Data i czas końca wykonania- Format: RRRR-MM-DD 
HH:MM:SS 
Ilość - Ilość zrealizowanych świadczeń  
Liczba punktów - Liczba punktów za świadczenia  
Cena za punkt - Cena za punkt wynikająca z umowy  
Wartość świadczenia - Wartość świadczenia zgodnie z 
umową  
Lokalizacja świadczenia - Kod uzębienia lub strona ciała 
zgodnie ze słownikiem NFZ   
W odniesieniu do aktualnego komunikatu SWIAD, 
prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ilość 
oznacza krotność faktyczną. 

Zamawiający potwierdza 
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Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz 
Minimalny zakres danych do zaczytywania z systemów 
dziedzinowych HIS Partnerów   Dane dotyczące umów z 
NFZ 
Identyfikator umowy - Kod umowy z NFZ ,Typ umowy- 
Typ umowy zgodnie ze słownikiem NFZ  
Rodzaj świadczeń - Rodzaj świadczeń którego dotyczy 
umowa ,Okres od - Początek okresu obowiązywania 
(data)  
Okres do - Koniec okresu obowiązywania (data) 
,Wartość umowy - Sumaryczna wartość umowy  
Pozycje umowy ,Id pozycji umowy - Identyfikator pozycji 
umowy  
Kod zakresu świadczeń - Kod usługi kontraktowej 
zgodnie ze słownikiem NFZ  
Nazwa zakresu świadczeń - Nazwa usługi kontraktowej 
zgodnie ze słownikiem NFZ  
Liczba zakontraktowanych świadczeń ,Liczba 
zakontraktowanych punktów  
Cena jednostkowa ,Wartość świadczeń - Wartość 
zakontraktowanych świadczeń  
Kod miejsca wykonywania świadczeń -Kod miejsca 
wykonywania zgodnie z identyfikatorem nadanym przez 
NFZ  
Cześć VII kodu resortowego - Cześć VII kodu 
resortowego komórki organizacyjnej realizującej punkt 
umowy  
Okres od -Okres obowiązywania punktu umowy (data) 
,Okres do -Okres obowiązywania punktu umowy (data)  
Liczba zrealizowanych punktów - Liczba zrealizowanych 
punktów wynikających z faktur za świadczenia zdrowotne  
Wartość zrealizowanych świadczeń- Wartość 
zrealizowanych świadczeń wynikających z faktur za 
świadczenia zdrowotne 
Słowniki usług szczegółowych - Kod usługi szczegółowej, 
nazwa, liczba punktów przypisanych do usługi  
 
1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczające będzie wyłącznie przekazanie "Liczby 
zakontraktowanych punktów". W planie umowy nie 
występuje liczba zakontraktowanych świadczeń. 
2. Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają pozycje: 
Okres od - Okres obowiązywania punktu umowy (data); 
Okres do - Okres obowiązywania punktu umowy (data) ; 
w odniesieniu do komuniaktu UMX (plik z umową) lub 
prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu. 
3. Prosimy Zamawiającego  o doprecyzowanie 
(wyjaśnienie) pozycji:  
"Słowniki usług szczegółowych - Kod usługi 
szczegółowej, nazwa, liczba punktów przypisanych do 
usługi" oraz określenie zależności pomiędzy wskazanym 
zapisem a pozostałymi danymi które należy przekazać 
lub prosimy Zamawiającego o usunięcie wskazanego 
zapisu 
4. W odniesieniu do zakresu "Dane dotyczące umów z 
NFZ" prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
zakres przekazywanych danych nie będzie wykraczał 
poza zakres danych przekazywanych w komunikacie 
UMX" 

AD. 1 - TAK  
Ad2. - Okres od i do - oznacza od datę początku i 
końca obowiązywania danego punktu umowy. 
Okres ten nie musi pokrywać się z datą początku 
i końca obowiązywania umowy, bo mógł być np. 
wprowadzony aneksem do umowy i obowiązuje  
w innym terminie dotyczy to w szczególności 
początku obowiązywania tego punktu.  
Ad.3 - Dotyczy danych zawartych w pozycjach 
<pakiety> i <schematy> pliku UMX 
Ad 4. Zamawiający potwierdza że nie będzie 
oczekiwał przekazania innych danych niż 
przekazywanych w UMX   
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Pytanie 86 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz 
Minimalny zakres danych do zaczytywania z systemów 
dziedzinowych ERP Partnerów   Ośrodki kosztów : 
Identyfikator ośrodka kosztów ,Cześć VII kodu 
resortowego ,Typ komórki organizacyjnej ,Nazwa 
ośrodka kosztów ,Data początku ,Data końca   
W ramach wymienionego zakresu, prosimy 
Zamawiającego o następujące wyjaśnienia: 
1) Czy zakłada się, że wiele OPK może wskazywać na 
ten sam kod resortowy, identyfikujący komórkę 
organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w 
ramach zakładu? 
2) Co należy przekazać jeżeli jeden OPK ma 
przypisanych kilka spajalności? 
3) W jakim celu przekazywane są daty początku i końca? 
Jak się ma do roku, w którym obowiązuje dany plan kont, 
w szczególności co należy przekazać jeżeli jeden OPK 
istnieje przez wiele lat, a w którymś momencie zmienia 
swój symbol. Co w sytuacji jeżeli w jakimś roku dwa 
ośrodki zamieniają się symbolami (numerem konta). Czy 
dopuszcza się aby w trakcie trwania roku księgowego 
ośrodek zmieniał swój charakter czyli specjalność, kod 
resortowy czy symbol? Jeśli tak to jak taka zmiana ma 
się do planu kont? 

Ad.1 - Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 26 
października 2020 r. w sprawie zaleceń 
dotyczących standardu rachunku kosztów u 
świadczeniodawców.  
Ponadto  Zamawiający informuje iż posiada Kilka 
lokalizacji w których występują komórki 
organizacyjnej/OPK posiadające ten sam Kod 
charakteryzujący specjalność komórki 
organizacyjnej, w związku z tym niezbędne jest 
wyróżnienie poszczególnych OPK zależnie od 
lokalizacji 
Ad 2. Zamawiający wskazuje zakres 
przekazywanych danych a nie format ich 
przekazywania. Dlatego jeżeli w ramach analizy 
przedwdrożeniowej wyniknie taka sytuacja format 
przekazywanych danych będzie uwzględniał taką 
sytuację. Według obecnie wiedzy Zmawiającego 
taka sytuacja nie występuje.  
Ad3. Data początku i końca jest potrzebna bo 
może się zdarzyć, że OPK będzie funkcjonował 
nie w pełnym wymiarze czasu roku obrotowego 
np. oddział uruchomiony w trakcie roku. Zmiany 
OPK mogą następować zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie standardu rachunku 
kosztów i Zmawiający nie identyfikuje sytuacji w 
ramach której jakieś OPK mogą się zamienić 
numerami kont.  

Pytanie 87 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz   
W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej 
zakłada się, że system będzie udostępniał następujące 
kluczowe wskaźniki będące podstawą do budowy 
kokpitów menadżerskich:: Charakterystyka każdej 
komórki realizującej działalność leczniczą  
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie pojęć 
"komórka" i "OPK" z szczególnym uwzględnieniem ich 
wzajemnej relacji. 

Zgodnie z OPZ szczegółowy format danych 
zostanie opracowany na etapie realizacji analizy 
przedwdrożeniowej we współpracy z Wykonawcą 
Platformy e-Usług który zostanie wybrany w 
odrębnym postępowaniu 
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Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz 
Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP 
Partnerów projektu   Dane kadrowe (dla okresu 
rozliczeniowego miesięcznego): 
  Liczba pracowników w poszczególnych OPK wg 
poszczególnych kategorii (lekarz, pielęgniarka, 
fizjoterapeuta)  
Liczba etatów przeliczeniowy w OPK wg poszczególnych 
kategorii ,Liczba godzin pracy personelu w podziale na 
poszczególne OPK  
Stan zatrudnienia na dzień wg grup zawodowych ,Stan 
zatrudnienia na dzień wg grup zawodowych, płci i grup 
wiekowych co 5 lat.  
Średni stan zatrudnienia w miesiącu wg grup 
zawodowych  
Średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach 
zawodowych w podziale na OPK w przeliczeniu na etat  
Średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach 
zawodowych w podziale na OPK w przeliczeniu na 
pracownika  
Średnie koszt pracy (wynagrodzenie + koszty 
pracodawcy) w poszczególnych grupach zawodowych w 
podziale na OPK w przeliczeniu na etat 
Średnie koszt pracy (wynagrodzenie + koszty 
pracodawcy) w poszczególnych grupach zawodowych w 
podziale na OPK w przeliczeniu na pracownika  
Koszty wynagrodzeń wynikające z umów cywilno-
prawnych w poszczególnych grupach zawodowych w 
podziale na OPK  
Liczba dni nieobecności w pracy w podziale na grupy 
zawodowe, OPK, wiek i rodzaj absencji (zwolnienia, 
urlopy wypoczynkowe, wychowawcze, macierzyńskie 
itp.) 
 
1) W ramach niniejszego zakresu prosimy 
Zamawiającego o wyjaśnienie poniższych pojęć: 
-grupa zawodowa 
-średni stan zatrudnienia (wg jakiej metody powinien być 
liczony) 
-definicja średniego wynagrodzenia 
-definicja kosztów 
-grupowanie rodzajów absencji - Jakie dni (robocze, 
kalendarzowe)? 
Prosimy usunąć "itp." ponieważ nie pozwala na dokładne 
oszacowanie kosztów. 
2) W ramach załącznika nr 3 - Integracja z Platformą E-
usług Zamawiający opisywał zobowiązanie wykonawcy 
jako przekazywanie danych do Systemu Raportowego, 
natomiast w ramach obszaru kadrowo-płacowego 
wymienione zostały nie dane, tylko konkretne wskaźniki . 
Prosimy o opublikowanie zakresu danych zgodnie z 
założeniami przedstawionymi w wspomnianym 
dokumencie. 

Zmawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Zmawiający informuje, że tego rodzaju ustalenia 
szczegółowe są zależne od specyfiki pracy 
danego szpitala i będę ustalenia w ramach etapu 
analizy przedwdrożeniowej, która zostanie 
zlecona Wykonawcy do realizacji w etapie IA 
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Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz 
Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP 
Partnerów projektu   Plan kont : 
Identyfikator konta  
Identyfikator rodzica – Identyfikator konta nadrzędnego 
wypełniany tylko w przypadku, gdy konto ma charakter 
analityczny do innego konta.  
Nazwa konta ,Rok ,Numer konta ,Numer konta OPK ,Kod 
funkcji ,Kod specjalności komórki ,Ośrodek powstawania 
kosztów  
Konto rozrachunkowe ,Konto bilansowe   
W ramach wymienionego zakresu, prosimy 
Zamawiającego o następujące wyjaśnienia: 
1) Jakie konta mają być przekazywane? 
2) Czym różni się identyfikator konta od numeru konta? 
3) Co należy przekazać w przypadku, w którym rok 
księgowy jest wydłużony i trwa inaczej niż rok 
kalendarzowy? W szczególności w ramach jednego roku 
księgowego mogą wystąpić dwa te same miesiące 
kalendarzowe z różnych lat, np dwa grudnie. 
4) Czym jest numer konta OPK, w słowniku OPK nie ma 
takiego pola. Jaka jest relacja między kontem a OPK? 
5) Ośrodek Powstawania kosztów: Czy chodzi o 
identyfikator ośrodka powstawania kosztów? Jeżeli nie to 
jaka to jest informacja? Prosimy o potwierdzenie, że w 
ramach Ośrodka Powstawania Kosztów przesyłana 
powinna być nazwa OPK. 
W jakim celu poza wskazaniem ośrodka kosztów 
wskazuje się numer konta oraz kod specjalności komórki, 
skoro te same informacje są na poziomie ośrodka 
kosztów? Czy kod funkcji dotyczy kodów funkcji OPK 
wprowadzanych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 
sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku 
kosztów u świadczeniodawców? Jeżeli tak, to dlaczego 
kod funkcji jest na poziomie planu kont a nie na poziomie 
ośrodku powstawania kosztów? 

Ad 1. - Konta znajdujące się w planie kont 
programu FK.  
Ad 2. - Identyfikator dotyczy wewnętrznego 
identyfikatora w systemie FK o ile jest używane 
numer konta jest identyfikatorem biznesowym 
zgodnie z ustawą o rachunkowości.  
Ad. 3 - Taka sytuacja nie występuje w 
podmiotach MSWiA  
Ad 4 - Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w 
sprawie w sprawie zaleceń dotyczących 
standardu rachunku kosztów u 
świadczeniodawców OPK (ośrodek powstawania 
kosztów) – wyodrębniona przez 
świadczeniodawcę jednostka organizacyjna lub 
komórka 
organizacyjna, zespół jednostek organizacyjnych 
lub komórek organizacyjnych, ich część lub 
wyodrębniony zakres 
działalności świadczeniodawcy, dla których jest 
prowadzona ewidencja kosztów. Ten element 
dotyczy wskazani jakiego OPK zgodnie z 
rozporządzeniem dotyczy dane konto kosztów.  
A5 - Jak wyżej.  
Ponadto Zamawiający informuje iż posiada Kilka 
lokalizacji, w których występują komórki 
organizacyjnej/OPK posiadające ten sam Kod 
charakteryzujący specjalność komórki 
organizacyjnej, w związku z tym niezbędne jest 
wyróżnienie poszczególnych OPK zależnie od 
lokalizacji 

Pytanie 90 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz    
W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej 
zakłada się, że system będzie udostępniał następujące 
kluczowe wskaźniki będące podstawą do budowy 
kokpitów menadżerskich:: Charakterystyka każdej 
komórki realizującej działalność leczniczą: Koszty 
pośrednie  
 
1) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie pojęć: 
Koszty pracy, Koszty bezpośrednie, Koszty pośrednie, 
Koszty ogółem z uwzględnieniem relacji między nimi tj. 
które koszty zawierają się w innych kosztach. 
2) W jaki sposób dane o poszczególnych  kosztach będą 
pobierane z obrotów planu kont? 

Koszty bezpośrednie i pośrednie są zdefiniowane 
w Rozporządzeniu MZ w sprawie zaleceń 
dotyczących standardu rachunku kosztów u 
świadczeniodawców 
Koszty ogółem to suma a kosztów bezpośrednich 
i pośrednich  
Koszty pracy obejmują Koszty wynagrodzeń 
(404-**-**-**) Składki ZUS i inne świadczenia na 
rzecz pracowników (405-**-**-**) oraz 
Podwykonawstwo medyczne (402-02-04-**) 
Zgodnie z OPZ szczegółowy format danych 
zostanie opracowany na etapie realizacji analizy 
przedwdrożeniowej we współpracy z Wykonawcą 
Platformy e-Usług który zostanie wybrany w 
odrębnym postępowaniu. 
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Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz    
W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej 
zakłada się, że system będzie udostępniał 
następujące kluczowe wskaźniki będące podstawą do 
budowy kokpitów menadżerskich:: Charakterystyka pracy 
oddziału szpitalnego  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jak definiowany 
jest oddział szpitalny w kontekście przekazywanych 
danych. 

Zgodnie z OPZ szczegółowy format danych 
zostanie opracowany na etapie realizacji analizy 
przedwdrożeniowej we współpracy z Wykonawcą 
Platformy e-Usług który zostanie wybrany w 
odrębnym postępowaniu. 

Pytanie 92 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz    
W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej 
zakłada się, że system będzie udostępniał następujące 
kluczowe wskaźniki będące podstawą do budowy 
kokpitów menadżerskich:: Charakterystyka pracy 
oddziału szpitalnego: Koszt leków  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na jakiej 
podstawie będzie następowała klasyfikacja kosztów jako 
koszty leków w kontekście przekazywanych danych. 

Zgodnie z OPZ szczegółowy format danych 
zostanie opracowany na etapie realizacji analizy 
przedwdrożeniowej we współpracy z Wykonawcą 
Platformy e-Usług który zostanie wybrany w 
odrębnym postępowaniu 

Pytanie 93 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz    
Struktura baz danych analitycznych usługi e-analizy 
będzie uwzględniała minimum następujące wymiary: 
Miejsce realizacji (ośrodek powstawania kosztów)  
Definicja wymiaru "Miejsce realizacji" sugeruje 
hierarchiczne ułożenie danych: Podmiot -> Jednostka -> 
Komórka, prośba o wskazanie gdzie w specyfikacji 
wymiany danych są wskazane te słowniki oraz jaka jest 
wzajemna relacja ośrodka powstawania kosztów do 
miejsca realizacji, podmiotu, jednostki i komórki. 

Zgodnie z OPZ szczegółowy format danych 
zostanie opracowany na etapie realizacji analizy 
przedwdrożeniowej we współpracy z Wykonawcą 
Platformy e-Usług który zostanie wybrany w 
odrębnym postępowaniu 

Pytanie 94 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz    
Struktura baz danych analitycznych usługi e-analizy 
będzie uwzględniała minimum następujące wymiary: 
Koszty  
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czym są 
koszty inne i w jaki sposób będą klasyfikowane z 
uwzględnieniem zakresu przekazywanych danych 

Zgodnie z OPZ szczegółowy format danych 
zostanie opracowany na etapie realizacji analizy 
przedwdrożeniowej we współpracy z Wykonawcą 
Platformy e-Usług który zostanie wybrany w 
odrębnym postępowaniu 

Pytanie 95 
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_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz  
Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP 
Partnerów projektu   Obroty na kontach : 
Rok ,Miesiąc księgowy ,Konto księgowe ,Saldo bilansu 
otwarcia ,Obroty bieżące Wn 
Obroty bieżące Ma ,Obroty narastające Wn ,Obroty 
narastające Ma ,Saldo końcowe   
W ramach wymienionego zakresu, prosimy 
Zamawiającego o następujące wyjaśnienia: 
1) Z jaką szczegółowością mają być przekazywane 
informacje w ramach obrotów księgowych - konieczne 
sprecyzowanie zakresu objętego planem kont. W 
szczególności dotyczy to informacji o kosztach 
rozliczanych między ośrodkami w drodze rachunku 
kosztów - rozliczenie kosztów nie musi odbywać się na 
kontach księgowych, więc takie informacje (koszty 
pośrednie, zarządu, narzuty od wybranego OPK, czy 

Zgodnie z OPZ szczegółowy format danych 
zostanie opracowany na etapie realizacji analizy 
przedwdrożeniowej we współpracy z Wykonawcą 
Platformy e-Usług który zostanie wybrany w 
odrębnym postępowaniu 
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rozbicie na koszty rodzajowe) mogą być niedostępne z 
poziomu obrotówki. 
2) Czy dane mają być przekazywane tylko dla kont 
analitycznych czy również dla syntetycznych? 

Pytanie 96 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
WP.BEZ.001 System musi spełniać wymogi 
bezpieczeństwa w zakresie dostępu użytkowników do 
zasobów Systemu poprzez zapewnienie bezpiecznego 
kanału dostępu i zastosowanie mechanizmów 
uwierzytelniania i autentykacji użytkownika.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach 
tego wymagania wystarczającym będzie, jeżeli 
użytkownicy będą logowali się za pomocą połączenia 
VPN aby uzyskać szyfrowany kanał komunikacji. 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycją zapisu 
Wykonawcy 

Pytanie 97 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
WP.BEZ.005 Komunikacja z systemami zewnętrznymi 
musi być szyfrowana.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach 
tego wymagania wystarczającym będzie, jeżeli 
użytkownicy będą logowali się za pomocą połączenia 
VPN aby uzyskać szyfrowany kanał komunikacji. 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 

Pytanie 98 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
WP.BEZ.011 System musi czasowo blokować konto (z 
możliwością ręcznego odblokowania przez 
uprawnionego administratora) przy wielokrotnej próbie 
zalogowania niewłaściwym hasłem – ilość prób musi być 
możliwa do ustalania przez administratora 
Czy Zamawiający zaakceptuje alternatywne rozwiązanie 
polegające na wykorzystaniu funkcjonalności blokowania 
konta na etapie logowania do systemu operacyjnego? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ 

Pytanie 99 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
WP.BEZ.012 System musi rejestrować udane i nieudane 
próby logowania do systemu (obejmując między innymi 
adres IP komputera, z którego dokonywano logowania – 
wykaz dostępny dla administratora z możliwością 
wydruku i eksportu do pliku (np. EXCEL).  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna 
wymaganie za spełnione, jeżeli w systemie będzie 
istniało alternatywne rozwiązanie w którym zamiast 
adresu IP logowana będzie nazwa stacji roboczej. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ 

Pytanie 100 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
WP.BEZ.019 Serwery systemu muszą podlegać ochronie 
przed nieuprawnionym dostępem do danych na poziomie 
uprawnień systemu operacyjnego.  

Zamawiający potwierdza. 
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Czy Zamawiający ma na myśli logowanie się 
użytkownika do systemu wymagające podania loginu i 
hasła? 

Pytanie 101 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
WP.BEZ.022 System musi tworzyć i utrzymywać log 
systemu, rejestrujący historię logowania do systemu 
wszystkich użytkowników oraz wykonane przez nich 
czynności wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych. 
Możliwość filtrowania rejestru wg. kryteriów: np. daty, 
czasu, użytkownika, rodzaju operacji, adresu IP  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie 
wymagań bezpieczeństwa będących szablonowymi 
wymaganiami dla wszystkich dotychczasowych 
postępowań Szpitali MSWiA za równoważne uzna 
spełnienie wymagania w brzmieniu: "System musi 
tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący historię 
logowania do systemu wszystkich użytkowników oraz 
wykonane przez nich czynności wprowadzania, 
modyfikacji i usuwania danych." 

Zamawiający uzna za spełnione w/w wymaganie 
za spełnione zgodnie z propozycja zapisu 
Wykonawcy 

Pytanie 102 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.4.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
WP.BEZ.023 W przypadku każdej (zarówno udanej, jak i 
nieudanej) próby uwierzytelnienia i wylogowania z 
Systemu, musi rejestrować następujące informacje: czas 
wykonania próby uwierzytelnienia, wprowadzony 
identyfikator użytkownika, adres IP komputera, z którego 
wykonano próbę uwierzytelniania, rezultat procedury 
uwierzytelniania oraz autoryzacji (przyznanie lub 
odmowa dostępu z informacją o przyczynie odrzucenia. 
System musi umożliwić retencję logów w zależności od 
czasu oraz w zależności od wielkości pliku logów oraz 
dostęp do logów historycznych. 
 
Prosimy Zamawiającego usunięcie sformułowania 
"System musi umożliwić retencję logów w zależności od 
czasu oraz w zależności od wielkości pliku logów" i 
zmianę treści wymagania na następującą: 
"W przypadku każdej (zarówno udanej, jak i nieudanej) 
próby uwierzytelnienia i wylogowania z Systemu, musi 
rejestrować następujące informacje: czas wykonania 
próby uwierzytelnienia, wprowadzony identyfikator 
użytkownika, adres IP komputera, z którego wykonano 
próbę uwierzytelniania, rezultat procedury 
uwierzytelniania oraz autoryzacji (przyznanie lub 
odmowa dostępu z informacją o przyczynie odrzucenia." 
W przeciwnym wypadku prosimy o doprecyzowanie 
sformułowania "System musi umożliwić retencję logów w 
zależności od czasu oraz w zależności od wielkości pliku 
logów". 

Zamawiający zmieni wymaganie zgodnie z 
sugestią Wykonawcy 

Pytanie 103 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.4.3 Wymagania w zakresie wydajności WP.WYD.007 
W przypadku czynności mogących trwać dłużej niż 3 
sekund wymagane jest pojawienie się wskaźnika 
postępu realizacji dla czynności.  
Ze względu na możliwość niejednoznacznej interpretacji 
wymagania prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 

Zamawiający potwierdza 
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w ramach wymagania zaakceptuje alternatywne 
rozwiązanie prezentujące użytkownikowi w czytelny 
sposób informację o stanie realizacji czynności w 
funkcjonalnościach systemu, gdzie taka prezentacja ma 
uzasadnione zastosowanie np. import słownika procedur 
do systemu HIS, weryfikacja świadczeń w ramach 
rozliczeń NFZ, naliczanie amortyzacji lub rozliczanie 
kosztów. 

Pytanie 104 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.6 
Wymagania dla dostarczanego sprzętu informatycznego i 
oprogramowania systemowego   W ramach realizacji 
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 
instalacji i konfiguracji Rozwiązania na sprzęcie 
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z 
opracowaną i zaakceptowaną na etapie analizy 
przedwdrożeniowej „Architekturą systemu”. W ramach 
zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do 
realizacji kompletu prac niezbędnych do uruchomienia 
produkcyjnego dostarczanego Oprogramowania w tym 
do konfiguracji sprzętu, instalacji oprogramowania 
standardowego i dedykowanego. W ramach realizacji 
zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy 
następujący sprzęt komputerowy:  
 
Prosimy o doprecyzowanie czy opisywany sprzęt to 
sprzęt, który Zamawiający wykorzystuje już w bieżącej 
działalności, tzn. czy jest to sprzęt o którym mowa w 
rozdziale 3.3.1 Opis systemów Zamawiającego '? Czy 
też jest to sprzęt, którym Zamawiający będzie 
dysponował i dotychczas nie był on wykorzystywany 
przez Zamawiającego w bieżącej działalności ? 
Jeżeli sprzęt na który powołuje się Zamawiający w 
rozdziale '3.6 Wymagania dla sprzętu i oprogramowania 
systemowego' jest sprzętem, którym Zamawiający 
będzie dysponował i dotychczas nie był on 
wykorzystywany przez Zamawiającego w bieżącej 
działalności - czy Zamawiający dopuszcza jego 
rozbudowę w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 
w trakcie realizowania projektu np. o wykorzystanie 
sprzętu dotychczas posiadanego przez Zamawiającego 
lub poprzez zakup nowych jego składników? 

Zamawiający potwierdza i dopuszcza jego 
rozbudowę w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności, w trakcie realizowania projektu np. 
o wykorzystanie sprzętu dotychczas posiadanego 
przez Zamawiającego 

Pytanie 105 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.7 
Wymagania w zakresie dostarczanych licencji 
Wymagania dla licencji na oprogramowanie COTS 
wytwarzane przez Wykonawcę w zakresie systemów 
dziedzinowych    
3. Licencje dostarczone Zamawiającemu w ramach 
zamówienia uprawniają Zamawiającego do integracji 
dostarczanego oprogramowania z dowolnym 
oprogramowaniem bez ograniczeń i dodatkowych 
kosztów wynikających z konieczności zakupu licencji.  
Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu i nadanie 
mu brzmienia: "Licencje dostarczone Zamawiającemu w 
ramach zamówienia uprawniają Zamawiającego do 
integracji dostarczanego oprogramowania z 
oprogramowaniem będącym w posiadaniu 
Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w 
OPZ. Wszelkie dodatkowe integracje będą wymagały 
odrębnego postępowania zakupowego.". Wykonawca 

Zamawiający potwierdza i dokonał zmiany 
zapisu. 
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jest zobowiązany dostarczyć licencje uprawniające do 
integracji z konkretnymi systemami określonymi w 
ramach niniejszego postępowania. Każda kolejna 
integracja może i będzie generowała konieczność 
dostarczenia licencji związanej z integracją z określonym 
typem oprogramowania oraz generowała koszty 
związane z potencjalnymi a nieznanymi w tym momencie 
modyfikacjami interfejsu, warunkami integracji, 
zadaniami wdrożeniowymi oraz testami. 

Pytanie 106 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 3.8 
Wymagania w zakresie gwarancji    
Awaria/Błąd krytyczny Maksymalny czas reakcji 4 h 
Maksymalny czas naprawy 12 h 
Błąd niekrytyczny Maksymalny czas reakcji  8H 
Maksymalny czas naprawy 10 dni  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczające będzie w przypadku błędu krytycznego 
określenie maksymalnego czasu reakcji jako 1 dzień 
roboczy i maksymalnego czasu naprawy jako 3 dni 
robocze. Prosimy również o potwierdzenie, że 
wystarczające będzie w przypadku błędu niekrytycznego 
określenie maksymalnego czasu reakcji jako 15 dni 
roboczych i maksymalnego czasu naprawy jako 60 dni 
roboczych. 

Zapisy OPZ zostały zmienione  

Pytanie 107 

zal_8_-_UMOWA_06_09_2022_1 § 9. Prawa autorskie i 
licencje 5 5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca 
udostępni Zamawiającemu pełną informację o strukturze 
bazy danych Systemów Dziedzinowych (np.logiczna 
organizacja baz danych, opis tabel, pól, rekordów i relacji 
miedzy nimi). Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, 
że intencją Zamawiającego jest uzyskanie struktury bazy 
danych systemu związanej z danymi osobowymi 
pacjentów. 

Zamawiający zmienił zapis ust 5. 

Pytanie 108 

zal_8_-_UMOWA_06_09_2022_1 § 7. Realizacja usług 
serwisu gwarancyjnego i aktualizacja Systemu 4 4. 
Usunięcie Błędu nastąpi w ciągu: 
1) Błędu Krytycznego oprogramowania – do 12 godzin 
od chwili zgłoszenia Błędu, z uwzględnieniem ust. 15. W 
przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego 
następuje obniżenie priorytetu błędu do poziomu błędu 
niekrytycznego. 
2) Błędu Niekrytycznego oprogramowania - w ciągu 48 
godzin od chwili zgłoszenia Błędu, z uwzględnieniem ust. 
15. W przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego 
następuje obniżenie priorytetu błędu do poziomu błędu 
normalnego 
3) Błędu Normalnego oprogramowania - w ciągu 72 
godzin od chwili zgłoszenia Błędu, z uwzględnieniem ust. 
15. 
4) W wyjątkowych sytuacjach, 
 
W związku z niespójnością wynikającą z zapisów OPZ i 

Zapisy umowy zostały zmienione w powiązaniu 
do pytania 106 
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wzoru umowy prosimy Zamawiającego ujednolicenie 
zapisów oraz o potwierdzenie, że wystarczające będzie 
w przypadku błędu krytycznego określenie 
maksymalnego czasu reakcji jako 1 dzień roboczy i 
maksymalnego czasu naprawy jako 3 dni robocze. 
Prosimy również o potwierdzenie, że wystarczające 
będzie w przypadku błędu niekrytycznego określenie 
maksymalnego czasu reakcji jako 15 dni roboczych i 
maksymalnego czasu naprawy jako 60 dni roboczych. 

Pytanie 109 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_05 
Wymagania dla modułu Finanse-Księgowość 
WYM.ERP.057 Przygotowanie i wysyłka deklaracji 
elektronicznych: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-27, VAT-
UE, VAT-UEK, CIT-8, CIT-ST.  
 
Zamawiający w treści wymienił nieobowiązujące 
deklaracje - prosimy o Potwierdzenie, że wymaganie 
dotyczy przygotowania i wysyłki deklaracji JPK_V7M, 
JPK_V7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK, CIT-8, CIT-ST 

Zamawiający ma na myśli aktualnie 
obowiązujące deklaracje i pliki JPK 

Pytanie 110 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_35 
Wymagania dla modułu Płace   WYM.PŁA.32 System 
umożliwia obsługę kas pożyczkowych: 
- możliwość obsługi wielu kas pożyczkowych, 
- prowadzenia rachunkowości KZP - dokonywania na 
rzecz KZP potrąceń wpisowego, miesięcznych wkładów 
członkowskich i rat pożyczek  
- ewidencja zbieranych składek (kasy KZP).  
 
W odniesieniu do "- prowadzenia rachunkowości KZP"  
czy Zamawiający akceptuje prowadzenie rachunkowości 
w systemie FK na osobnym układzie bilansowym z 
przesyłem danych potrzebnych z kas pożyczkowych do 
księgowania? Realizowanie istniejących funkcjonalności 
(i dostosowanie ich do modułu Płac) spowoduje zbędny z 
biznesowego punktu widzenia rozrost modułu co wpłynie 
na jego wydajność oraz całkowity koszt. 

Dopuści rozwiązanie prowadzenia rachunkowości 
KZP w module FK na osobnym układzie 
bilansowym z przesyłem danych potrzebnych z 
kas pożyczkowych do księgowania. 
Jednocześnie w module płacowym musi być 
wgląd w stan zadłużenia oraz wysokość wkładów 
danego pracownika.   
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Pytanie 111 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_40 
Wymagania dla modułu Portal Pracownika 
WYM.PPRAC.02 Moduł umożliwia dostęp do 
podstawowych danych kadrowo-płacowych pracownika, 
zawierających m.in.:  
- podstawowe dane osobowe,  
- adresy, - wykształcenie, - badania, kursy BHP/PPOŻ, - 
informacje o zatrudnieniu  
- umowy o pracę, inne umowy cywilno-prawne, - staż 
pracy,  
- informacje o zarobkach, nagrodach,  
- zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (z 
możliwością generowania wydruków dokumentów).  
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za 
wystarczające uzna realizację funkcjonalności dostępu 
do danych  kadrowo-płacowych w zakresie:  
- podstawowe dane osobowe, - adresy, - badania, kursy 
BHP/PPOŻ,  
- umowy o pracę, inne umowy cywilno-prawne, - 
informacje o zarobkach, nagrodach,  
- informacje o zatrudnieniu w zakresie wydziału i 
stanowiska, 
Dodatkowo zwracamy uwagę, że w przypadku 
zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach praktyka 
pokazuje, że wystawiane ono jest na druku instytucji 
wymagającej (np. Bank), przez to nie można jednokrotnie 
określić wzoru takiego zaświadczenia oraz 
zaimplementować go w systemie. 

Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na 
pobraniu wcześniej wystawionego zaświadczenia 
w formacie pdf 

Pytanie 112 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_41 
Wymagania dla modułu Portal Pracownika 
WYM.PPRAC.03 Funkcjonalność informująca o 
wynagrodzeniu, w postaci m.in.:  
- pasków wynagrodzeń,  
- karty rocznej wynagrodzeń,  
- świadczeń socjalnych,  
- zobowiązań/wkładów w kasie zapomogowo-
pożyczkowej,  
- deklaracjach podatkowych.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach 
karty rocznej wynagrodzeń wymaga jednego z 
poniższych dokumentów: PIT-11, ZUS IMIR lub 
zestawienie z dochodów narastająco. 
W przeciwnym przypadku prosimy o przekazanie wzoru 
karty rocznej wynagrodzeń oraz podanie zakresu 
danych, który ona zawiera. 

Zamawiający ma na myśli w ramach kart rocznej 
wyszczególnienie tabelaryczne wszystkich 
składników, które w danym roku występują i 
kształtowały wynagrodzenie brutto i netto u 
danego Pracownika 
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Pytanie 113 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_42 
Wymagania dla modułu Portal Pracownika 
WYM.PPRAC.04 Informacja o czasie pracy pracownika, 
m.in.:  
- harmonogram czasu pracy,  
- roczna karta pracy,  
- absencje,  
- urlopy,  
- wnioski urlopowe (z możliwością generowania/wydruku 
wniosku).  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za 
wystarczające uzna realizację funkcjonalności dostępu 
do danych o czasie pracy pracownika w zakresie:  
- harmonogram czasu pracy,  
- absencje,  
- urlopy,  
- wnioski urlopowe (z możliwością generowania/wydruku 
wniosku). 
W przeciwnym razie prosimy Zamawiającego o 
przekazanie wzoru rocznej karty pracy oraz  z zakresem 
danych. 

Zamawiający miał na myśli dokument 
zbiorczej/rocznej ewidencji czasu pracy. Wzór 
zostanie uzgodniony na etapie analizy 
przedwdrożeniowej 

Pytanie 114 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_46 
Wymagania dla modułu Gospodarka materiałowa 
WYM.GMA.03 Możliwość określenia asortymentu 
materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych 
magazynach. System winien posiadać miejsce wpisu 
daty ważności wprowadzanego asortymentu. Dodatkowo 
system winien posiadać komunikator informujący 
użytkownika o kończącym się okresie ważności  
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione, gdy 
system udostępni wydruk prezentujący zbliżające się 
daty ważności dostaw. 

Zamawiający dopuści rozwiązanie w przypadku 
wydruku prezentującego zbliżające się daty 
ważności poszczególnych sztuk asortymentu dla 
wskazanego przedziału czasowego. 

Pytanie 115 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_49 
Wymagania dla modułu Gospodarka materiałowa 
WYM.GMA.10 System umożliwia Informatyczne 
wspomaganie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z 
natury przyspiesza polegajcie między innymi na: 
a) elektronicznym wypełnianiu przez zespoły spisowe 
dokumentacji inwentaryzacyjnej, przede wszystkim 
arkuszy spisowych, 
b) bieżącym wykazywaniu wyników spisu oraz tworzenie 
dokumentacji spisowej, w tym ustalanie różnic 
inwentaryzacyjnych, 
c) przeprowadzaniu spisu za pomocą mobilnych 
urządzeń - skanerów,.  
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za 
wystarczające uzna dostarczenie  Informatycznego 
wspomaganie inwentaryzacji dla modułów Środków 
Trwałych oraz Wyposażenia.  

Zamawiający nie potwierdza. Wskazana 
inwentaryzacja dotyczy materiałów ujętych w 
ewidencji magazynowej na poszczególnych 
magazynach.  
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Pytanie 116 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_50 
Wymagania dla modułu Gospodarka materiałowa 
WYM.GMA.11 System umożliwi tworzenie dokumentów 
przychodowych na podstawie faktur elektronicznych, w 
tym  
• dokumentów JPK_FA,  
• dokumentów zakupu na podstawie Ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym,  
• faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. z art. 2 pkt 
32a ustawy o VAT jako dokumentów zakupu.  
 
Dokumenty faktur nie zawierają informacji o indeksach 
materiałowych wykorzystywanych w systemach 
magazynowych. Ponadto nazewnictwo wykorzystywane 
na fakturach może być niejednoznaczne z nazwami 
indeksów materiałowych, w związku z tym 
przemapowanie danych z faktury na dokument 
przychodu jest niemożliwe. Prosimy o rezygnację z 
wymagania. 

Zamawiający dopuści wprowadzenie „słowników” 
pośrednich ułatwiających mapowanie.  

Pytanie 117 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_51 
Wymagania dla modułu Gospodarka materiałowa 
WYM.GMA.13 System umożliwia generowanie wykazów 
i zestawień: 
- na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, 
dla wybranych grup materiałów, dla wybranych komórek 
(odbiorców)  
- na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, 
dla wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów 
kosztów,  
- zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla 
poszczególnych magazynów,  
- karty materiałowe: ilościowe i ilościowo-wartościowe,  
- karty z asortymentem przeterminowanym zakres dat.  
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczające będzie, gdy system umożliwi generowanie 
wykazów i zestawień: 
- na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, 
dla wybranych grup materiałów, dla wybranych komórek 
(odbiorców)  
- na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, 
dla wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów 
kosztów,  
- zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla 
poszczególnych magazynów,  
- karty materiałowe: ilościowe i ilościowo-wartościowe,   

Zamawiający dopuści rozwiązanie w przypadku 
wydruku prezentującego zbliżające się daty 
ważności poszczególnych sztuk asortymentu dla 
wskazanego przedziału czasowego. 
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Pytanie 118 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_54 
Wymagania dla modułu Środki trwałe i Wartości 
niematerialne i prawne WYM.ŚTR.9 System umożliwia 
ewidencję zmian w kartotekach składników majątku 
trwałego na podstawie dokumentów:  
- przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego) 
możliwość podpięcia skanu faktury zakupu oraz 
powiązanie z dokumentami ewidencyjnymi w FK , - 
ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego,  
- wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji 
bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: 
likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazania 
środka trwałego, sprzedaż środka trwałego (możliwość 
podpięcia pod dany środek trwały skanu protokołu 
likwidacji, umowy sprzedaży  
- zmiany informacji ewidencyjnych w kartotece składnika 
majątku trwałego - naliczenia odpisów umorzeniowych 
składników majątku trwałego,  
- aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na 
podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów,  
- rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych składników 
majątku trwałego,  
- zmiany miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej 
(wraz z generowaniem stosownego protokołu zdawczo-
odbiorczego): składników majątku trwałego, części 
składowych składników majątku trwałego, 
- sfinansowania zakupu lub ulepszenia dotacja, środków 
UE lub innych zewnętrznych źródeł finansowania.  
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za 
wystarczające uzna, gdy system umożliwi ewidencję 
zmian w kartotekach składników majątku trwałego na 
podstawie dokumentów:  
- przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego) 
możliwość podpięcia skanu faktury zakupu, 
- ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku 
trwałego,  
- wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji 
bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: 
likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazania 
środka trwałego, sprzedaż środka trwałego (możliwość 
podpięcia pod dany środek trwały skanu protokołu 
likwidacji, umowy sprzedaży  
- zmiany informacji ewidencyjnych w kartotece składnika 
majątku trwałego  
- naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku 
trwałego,  
- aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na 
podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów,  
- rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych składników 
majątku trwałego,  
- zmiany miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej 
(wraz z możliwością wydruku dokumentu przesunięcia - 
MT0 lub MT4): składników majątku trwałego, części 
składowych składników majątku trwałego, 
- sfinansowania zakupu lub ulepszenia dotacja, środków 
UE lub innych zewnętrznych źródeł finansowania. 

Zamawiający dopuści rozwiązanie w zakresie: 
powiązania z dokumentami ewidencyjnymi w FK 
poprzez przypisanie numeru 
ewidencyjnego/księgowego. W zakresie zmiany 
miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej 
(wraz z generowaniem stosownego protokołu 
zdawczo-odbiorczego zamawiający dopuści 
dokument zmiany miejsca użytkowania i osoby 
odpowiedzialnej dla pojedynczego składnika. W 
przypadku wielu składników w danej komórce 
organizacyjnej zamawiający dopuści 
inwentaryzację zdawczo-odbiorczą  
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Pytanie 119 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_54 
Wymagania dla modułu Środki trwałe i Wartości 
niematerialne i prawne WYM.ŚTR.12 System umożliwi 
wspieranie obsługi inwentaryzacji składników majątku 
trwałego: - możliwość przygotowania i wydruku arkuszy 
spisu z natury (również pustych), 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jako pusty 
arkusz rozumiemy wydruk listy zawierającej numer 
inwentarzowy oraz nazwę. W przeciwnym wypadku 
prosimy o wyjaśnienie, czym jest pusty arkusz spisu z 
natury. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 120 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_54 
Wymagania dla modułu Środki trwałe i Wartości 
niematerialne i prawne WYM.ŚTR.13 System umożliwia 
generowania raportów/zestawień na potrzeby 
sprawozdawcze, w tym: 
- F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych, 
- notę objaśniającą do sprawozdania finansowego 
obejmującą szczegółowy zakres zmian wartości grup 
rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 
zawierający stan tych aktywów na początek roku 
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: 
aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, 
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a 
dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie 
stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub 
umorzenia.  
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za 
wystarczające uzna udostępnienie danych potrzebnych 
do wypełnienia raportu F-03 

Zamawiający nie potwierdza. Nota objaśniająca 
do sprawozdania finansowego jest wymagana 
zgodnie z punktem 1.1. dodatkowych informacji i 
objaśnień  do sprawozdania finansowego 
zgodnie z załącznikiem nr. 1 do Ustawa z dnia 
29.09.1994 r. o rachunkowości 

Pytanie 121 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_54 
Wymagania dla modułu Środki trwałe i Wartości 
niematerialne i prawne WYM.ŚTR.15 Wycena Kosztów 
Normatywnych Świadczeń: - możliwość przesłania 
danych o miesięcznym potencjale urządzenia (środka 
trwałego) oraz jego miesięcznej amortyzacji 
 - możliwość ewidencji procedur medycznych 
wykonanych na aparaturze medycznej, w tym numer 
pesel pacjenta. 
 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie "możliwości 
ewidencji procedur medycznych wykonanych na 
aparaturze medycznej, w tym numer pesel pacjenta." 
oraz konieczności ewidencji numeru pesel w tym 
zakresie lub prosimy o rezygnację z wymagania. W 
modułach obsługujących Środki Trwałe oraz Koszty 
Normatywne nie rejestruje się danych pacjentów, dlatego 
wymaganie wydaje się nadmiarowo przetwarzać dane 
osobowe w tym zakresie (kontekst RODO). Prosimy o 
rezygnację z wymagania. 

Zamawiający nie rezygnuje z wymagania, 
aczkolwiek nie wskazuje modułu (HIS/ERP) w 
którym ma być realizowana funkcjonalność. 
Zamawiający oczekuje zestawienia w arkuszu 
kalkulacyjnym zawierającego listę wykonanych 
konkretnych procedur wraz z numerem pesel 
pacjenta za wskazany przedział czasowy.  
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Pytanie 122 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_57 
Wymagania dla modułu Wyposażenie WYM.WYP.04 
Ewidencja zmian w kartotekach składników wyposażenia 
– ewidencja wpisów w kartotekach inwentarzowych:  
- definicja typów dokumentów,  
- ewidencja wpisów do ksiąg inwentarzowych, na bieżąco 
modyfikujących stan kartoteki składnika wyposażenia, w 
tym powiązanie z dokumentami ewidencyjnymi w FK,  
- wykazy na podstawie dokumentów (wpisów do kartotek 
inwentarzowych).  
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za 
wystarczającą uzna ewidencję zmian w kartotekach 
składników wyposażenia – ewidencję wpisów w 
kartotekach inwentarzowych:  
- definicja typów dokumentów,  
- ewidencja wpisów do ksiąg inwentarzowych, na bieżąco 
modyfikujących stan kartoteki składnika wyposażenia,  
- wykazy na podstawie dokumentów (wpisów do kartotek 
inwentarzowych). 

Zamawiający dopuści rozwiązanie w zakresie: 
powiązania z dokumentami ewidencyjnymi w FK 
poprzez przypisanie numeru 
ewidencyjnego/księgowego 

Pytanie 123 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_59 
Wymagania dla modułu Kalkulacja Kosztów Leczenia 
WYM.KKL.010   Możliwość automatycznego pobierania 
danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych mu 
świadczeń z modułów medycznych (Gabinet POZ/AOS, 
Punkt pobrań, Ruch Chorych i Apteczka oddziałowa):  
- osobodni, - procedury, - badania, - 
leki/materiały/wyroby medyczne.  
 
Czy w kontekście punktu pobrań chodzi o wykonanie 
badania (wyceniamy nie samo pobranie materiału a całe 
badanie dla którego pobierany jest materiał)? 

Wykonawca prawidłowo zinterpretował 
wymaganie z wyjaśnieniem pobrania kosztów 
osobowych z punktu pobrań czy materiałów 
medycznych potrzebnych do pobrania materiały 

Pytanie 124 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_60 
Wymagania dla modułu Kalkulacja Kosztów Leczenia 
WYM.KKL.015 Możliwość szacunkowej kalkulacji 
dotychczasowych kosztów pacjenta w trakcie trwania 
hospitalizacji (podczas wizyty) w oparciu o dane 
historyczne lub zdefiniowane cenniki (w przypadku braku 
danych historycznych). 
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że możliwość 
szacunkowej kalkulacji dotychczasowych kosztów 
pacjenta w trakcie trwania hospitalizacji w oparciu o dane 
historyczne lub zdefiniowane cenniki (w przypadku braku 
danych historycznych) powinna odbywać się w module 
KKL a nie być funkcją udostępnioną w systemie HIS z 
poziomu danych pacjenta dotyczących kosztów leczenia. 

Zamawiający nie wskazuje modułu w którym ma 
być realizowana funkcjonalność 

Pytanie 125 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_61 
Wymagania dla modułu Kalkulacja Kosztów Leczenia 
WYM.KKL.017 Możliwość raportowania pełnego kosztu 
procedury zabiegowej - razem z kosztem rozchodów 
wyłączonych z opisu normatywnego, a obciążających 
bezpośrednio komórkę zlecając wykonanie zabiegu.  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w 
przypadku gdy jednostka zlecająca nie jest jednostką 
rozliczającą wykonanie operacji, prawidłowe jest 
obciążenie jednostki rozliczającej. 

Odpowiednie ujęcie zostanie ustalone na etapie 
analizy przedwdrożeniowej 
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Pytanie 126 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_61 
Wymagania dla modułu Kalkulacja Kosztów Leczenia 
WYM.KKL.019 Możliwość opisania normatywnych 
nakładów osobowych i materiałowych niezbędnych do 
wykonania świadczenia lub grupy JGP:  
- określenie ilości lub czasu pracy urządzenia użytego do 
wykonania świadczenia oraz jednostkowego kosztu 
pracy (dane pobierane z modułu środki trwałe i wyliczane 
na podstawie amortyzacji i kosztów przeglądów 
technicznych) lub wpisanie wartości kosztów w podziale 
na koszty rodzajowe ręcznie,   
 
Ponieważ standard rachunku kosztów w szczegółowym 
opisie nie uwzględnia składowych urządzeń, Prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że w związku z tym 
należy pominąć tą składową chcąc zachować zgodność 
z rozporządzeniem.  

Zamawiający nie potwierdza. Odpowiednie ujęcie 
zostanie ustalone na etapie analizy 
przedwdrożeniowej 

Pytanie 127 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Pracownie diagnostyczne 
(System RIS/PACS) WYM.DIAG.28 Wykonawca 
zintegruje z modułem systemu HIS urządzenia 
użytkowane przez 
Zmawiającego.  
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie 
dotyczy urządzeń wymienionych w rozdziale "3.3.1 Opis 
systemów Zamawiającego", które powinny zostać 
zintegrowane z systemami RIS/PACS lub Laboratorium. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 128 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.151 System 
umożliwia zarządzanie słownikami związanymi z 
opiekunami pacjenta, co najmniej:  
- słownik zakresu upoważnień, - słownik pokrewieństwa.  
 
Pytanie 1: 
Czy w zakresie zarządzania słownikiem pokrewieństwa 
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli 
dostępna będzie zdefiniowana przez Producenta lista 
pokrewieństwa, co jest spowodowane niezbędnymi 
walidacjami oraz różnymi algorytmami obsługi w 
systemie w zależności od rodzaju pokrewieństwa? 
Pytanie 2: 
Czy w zakresie zarządzania słownikiem rodzajów 
upoważnienia do dokumentacji Zamawiający uzna 
wymaganie za spełnione, jeżeli dostępna będzie 
zdefiniowana przez Producenta lista rodzajów 
upoważnień, co jest spowodowane niezbędnymi 
walidacjami oraz różnymi algorytmami obsługi w 
systemie w zależności od rodzaju upoważnienia? 

Pytanie 1: 
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione 
Pytanie 2: 
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione 

Pytanie 129 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.153 System 
umożliwia zarządzanie słownikami związanymi z 
definiowaniem probówek wykorzystywanych do pobrania 
materiału, co najmniej:  
- słownik probówek, - słownik typów probówek, - słownik 
producentów probówek, - słownik kolorów probówek.  
 
Czy wystarczające będzie, że słowniki związane z 

Zamawiający ma na myśli słownik, w którym 
będą wpisane różne rodzaje próbówek, które 
użytkownik wybierze do zamówienia lub ściągnie 
z apteczki (punkt pobrań)/zapasów. Powiązanie z 
modułem zaopatrzenia w ERP 
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definiowaniem probówek będą używane w kontekście 
zarządzania stanem posiadanego sprzętu? Jeżeli nie, to 
prosimy o doprecyzowanie jakie ma być wykorzystanie 
wymienionych słowników. 

Pytanie 130 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania ogólne HIS  WYM.ADM.154 System 
umożliwia zarządzanie słownikami związanymi z 
zakażeniami, co najmniej:  
- słownik czynników ryzyka zakażeń, - słownik grup 
ryzyka,  
- słownik drobnoustrojów, - słownik czynników 
alarmowych,  
- słownik rozpoznania zakażania, - słownik klasyfikacji 
zakażenia,  
- słownik postaci zakażenia, - słownik objawów 
zakażenia,  
- słownik typów leczenia zakażenia, - słowników 
przebiegów klinicznych zakażenia,  
- słowników wyników leczenia zakażenia.   
 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli 
jako słownik grup ryzyka zastosowany zostanie słownik 
czynników ryzyka? 

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione 

Pytanie 131 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Poradnie (Gabinety AOS/POZ) 
WYM.GAB.16 Obsługa wizyty powinna obejmować 
przegląd, modyfikację i rejestrację danych w 
następujących kategoriach bez ponownego wybierania 
danych pacjenta:  
- obsługa wizyt receptowych; dla wizyt receptowych 
system powinien sprawdzać ile czasu upłynęło od 
ostatniej wizyty tego typu,  
- wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty, wizyty 
domowej pielęgniarki/położnej POZ),   
- opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),  
- edukacja (dotyczy pielęgniarek/położnych/lekarzy),  
- ocena ryzyka i nasilenia depresji 
okołoporodowej/poporodowej (ankieta), - informacje ze 
skierowania,  
- kontrola daty ważności skierowania, - skierowania, z 
możliwością skopiowania danych z innego pobytu w tej 
lub innej jednostce,  
- zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, 
konsultacji, zabiegów z podziałem na zlecenia własne i 
obce,  możliwość wykorzystania szablonów zleceń 
złożonych, paneli badań do zlecania - usług 
dodatkowych co najmniej o rodzaju: badanie 
diagnostyczne, konsultacja i procedur na podstawie 
słownika ICD9,  
- rozpoznanie (zasadnicze, ze skierowania, 
współistniejące, dodatkowe, opisowe), - kopiowanie 
wyników badania i danych wypisowych ze zleconych 
podczas poprzednich wizyt,  
- zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie), - 
wystawienie recept, skierowań, zapotrzebowań na 

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi oraz 
wytycznymi do akredytacji w gabinecie lekarskim 
podczas wizyty może nastąpić edukacja pacjenta 
w zakresie danej choroby. W module musi istnieć 
możliwość oznaczenia że taka edukacja była 
zrealizowana przez lekarza/pielęgniarkę. 
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zaopatrzenie ortopedyczne i okulary,  
- zlecenia transportu, - zlecenia na wyroby medyczne i 
środki pomocnicze, - wystawienie Niebieskiej Karty, -
kwalifikacja do szczepień, -bilanse zdrowotne.   
 
Zapis "edukacja (dotyczy 
pielęgniarek/położnych/lekarzy)" jest bardzo 
nieprecyzyjny. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z 
tego podpunktu. 
Podpunkt "ocena ryzyka i nasilenia depresji 
okołoporodowej/poporodowej (ankieta)" wymaga 
dostarczenia od Zamawiającego szczegółowych 
wytycznych dot. sposobu określania oceny ryzyka i 
nasilenia depresji okołoporodowej/poporodowej. Prosimy 
o usunięcie tego zapisu. W przeciwnym wypadku 
prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 
wyłącznie zebrania ww. informacji oraz, że dostarczy 
Wykonawcy wzór ankiety. 

Pytanie 132 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Poradnie (Gabinety AOS/POZ) 
WYM.GAB.33 System powinien umożliwiać ewidencję 
wywiadu z poziomu badania w Gabinecie/wizycie 
domowej, w następującym zakresie:  
-obwód klatki piersiowej (dot. Dzieci do 1 roku życia),  
-obwód głowy (dot. Dzieci do 1 roku życia)  
- siatka centylowa , - wzrost,  - waga, - BMI,  
- BSA, - Zapis KTG, - Glikemia - Wartości RR, - ocena 
natężenia bólu (np. VAS, NRS, VRS),  
- informacji o używaniu wyrobów tytoniowych i innych  
 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie sformułowania "i 
innych" z treści wymagania lub rezygnację z wymagania. 
Pozostawia ono możliwość nadinterpretacji wymagania. 

Zamawiający usunie sformułowanie "i innych" z 
treści wymagania 

Pytanie 133 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Poradnie (Gabinety AOS/POZ) 
WYM.GAB.72 System musi umożliwiać wprowadzenie 
wywiadu przedporodowego w gabinecie lekarskim.  
System musi umożliwiać wprowadzenie tzw. Edukacji w 
ramach wizyty w gabinecie pielęgniarki/położnej POZ.  
 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu "System 
musi umożliwiać wprowadzenie tzw. Edukacji w ramach 
wizyty w gabinecie pielęgniarki/położnej POZ.". 
Wymaganie nie precyzuje co rozumie poprzez edukację 
w ramach wizyty oraz w jaki sposób miałaby być 
realizowana edukacja w ramach wizyty. W przeciwnym 
razie prosimy Zamawiającego, że edukacja w ramach 
wizyty polega wyłącznie na zamieszczeniu w Systemie 
informacji i/lub zaleceń dla pacjenta. 

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi oraz 
wytycznymi do akredytacji w gabinecie lekarskim 
podczas wizyty może nastąpić edukacja pacjenta 
w zakresie danej choroby. W module musi istnieć 
możliwość oznaczenia że taka edukacja była 
zrealizowana przez lekarza/pielęgniarkę. 
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Pytanie 134 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
Wymagania dla modułu Poradnie (Gabinety AOS/POZ) 
WYM.GAB.85 System umożliwia wizytę na patronażu 
noworodka i niemowlęcia z możliwością wpisu 
wstecznego. 
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez 
patronaż noworodka i/lub niemowlęcia rozumie pierwszą 
wizytę noworodka/niemowlęcia w placówce medycznej 
po narodzinach (pierwszą po wypisie z oddziału 
położniczego). 

Zamawiający ma na myśli pierwszą wizytę 
personelu medycznego w domu 
noworodka/niemowlęcia po narodzinach. 

Pytanie 135 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM 2. 
Procesy w obszarze podmiotu leczniczego - Zarządzanie 
EDM w repozytorium Repozytorium dokumentów 
weryfikuje dokument pod kątem zgodności typu 
dokumentu z wymaganiami co do struktury i zawartości, 
weryfikuje podpis dokumentu oraz zgodność metadanych 
z zawartością dokumentu. W przypadku stwierdzonych 
braku wysyła odmowę rejestracji z podaniem przyczyny.  
 
W wymaganiu występuje niezrozumiałe sformułowanie: 
"W przypadku stwierdzonych braku wysyła odmowę 
rejestracji z podaniem przyczyny" - prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że chodzi o brak 
podpisu i brak zgodności wynikający z weryfikacji 
dokumentu z wykorzystaniem schematronów 
udostępnianych przez CeZ. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 136 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM 
WYM.EDM.001 System HIS musi obsługiwać procesy 
biznesowe wskazane w rozdziale 3.5. Procesy musza 
być realizowane zgodnie z dokumentacją integracyjną 
Systemu P1 w zakresie wymiany EDM z tym systemem 
wg stanu na dzień odbioru systemów.   
 
W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji nie 
występuje rozdział "3.5.". Prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający ma na myśli rozdział "1 Wymagania 
integracyjne w zakresie e-EDM". 

Zamawiający ma na myśli wymagania opisane w 
3.5.3.3.1  

Pytanie 137 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM 
WYM.EDM.018 System HIS musi umożliwiać 
przekazywanie wyników badań obrazowych w formacie 
DICOM.  
 
Jak Zamawiający rozumie przekazywanie wyników 
badań obrazowych w formacie DICOM? Czy chodzi o 
przekazywanie do usługi e-EDM indeksów tz. Manifestów 
(wskazujących jakie wyniki badań diagnostycznych w 
formacie DI-COM są udostępniane przez podmiot). Jeśli 
tak, zwracamy uwagę, że aktualnie dokumentacja 
integracyjna nie zawiera kompletnych informacji 
wystarczających do obsługi wymiany danych obrazowych 
(w szczególności konieczne jest jednoznaczne ustalenie 
formatu obiektu DICOM typu manifest oraz opis modelu 
udostępniania przy użyciu operacji RAD-69/WADO). Czy 
w związku z tym należy przyjąć, że Zamawiający 

Zamawiający potwierdza, równocześnie informuje 
iż do repozytorium EDM ma być przekazywany 
opis badania diagnostyki obrazowej 
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wymagał wprowadzenia obsługi takiego procesu po 
pojawieniu się odpowiedniej dokumentacji? 

Pytanie 138 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM 
WYM.EDM.026 System HIS umożliwia prezentację listy 
dokumentów medycznych pacjenta reprezentowanych w 
innych rejestrach dokumentów obsługujących wymianę 
międzydomenową w oparciu o profil IHE XCA.  
 
Czy Zamawiający przewiduje na etapie wdrożenia 
integrację z domenami innymi niż P1 i regionalna? 

Zamawiający nie przewiduje w bieżącym 
postępowaniu innej integracji niż z P1 i platformą 
MSWIA 

Pytanie 139 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-
Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji 
WYM.E-REJ.008 System HIS musi umożliwiać przyjęcie 
skanu/zdjęcia skierowania dołączonego przez pacjenta 
podczas rezerwacji wizyty.  
 
Zaprezentowany w OPZ w dokumencie "Załącznik 3 - 
Integracja z Platformą E-usług" proces "Rejestracja 
pacjenta na wizytę" nie przewiduje użycia skierowania 
"papierowego" - w procesie nie ma kroku 
umożliwiającego załączenie do rezerwacji terminu wizyty 
jakiegokolwiek załącznika, w szczególności skanu 
skierowania. We wspomnianym załączniku nie ma także 
specyfikacji/opisu odpowiedniego komunikatu (operacja 
dodania załącznika). W związku z tym prosimy 
Zamawiającego o rezygnację z wymagania albo o 
aktualizację dokumentacji przetargowej. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Wymagania stanowią komplementarny element 
OPZ. e-Skierowanie nie dotyczy wszystkich 
świadczeń zdrowotnych np. w sytuacji braku 
możliwości wystawienia tego dokumentu lekarz 
ma możliwość wystawienia dokumentu 
papierowego i dołączenie skierowania w formie 
skanu musi być również obsłużona przez system.  

Pytanie 140 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-
Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji 
WYM.E-REJ.009 System HIS musi umożliwić wymianę 
komunikatów elektronicznych umożliwiających realizację 
procesu e-rejestracji zgodnie z opisanymi w OPZ 
procesami. Musi umożliwić w szczególności:  
• Udostępnianie i wymianę terminów rezerwacji wizyt 
przez podmioty lecznicze  
• Rezerwację wizyty przez pacjenta • Zarządzanie 
rezerwacjami przez pacjenta i podmioty lecznicze  
• Potwierdzenie realizacji lub nieodbycia wizyty • 
Powiadamianie pacjentów o wizytach i zmianach  
• Wymianę dokumentów związanych z rezerwacją i 
wizytą: skierowanie, wywiad, ocena wizyty   
 
W ramach wymagania Zamawiający oczekuje, aby 
system HIS obsługiwał wymianę komunikatów 
elektronicznych umożliwiających realizację procesu e-
Rejestracji, zgodnie z opisanymi w OPZ procesami, a w 
szczególności, aby umożliwiał wymianę dokumentów 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Wymagania stanowią komplementarny element 
OPZ. e-Skierowanie nie dotyczy wszystkich 
świadczeń zdrowotnych np. w sytuacji braku 
możliwości wystawienia tego dokumentu lekarz 
ma możliwość wystawienia dokumentu 
papierowego i dołączenie skierowania w formie 
skanu musi być również obsłużona przez system.  
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związanych z rezerwacją i wizytą, takich jak skierowanie 
(oprócz e-skierowania) oraz ocena wizyty. W związku z 
tym, że proces "Rejestracja pacjenta na wizytę" nie 
przewiduje użycia skierowania "papierowego" oraz 
proces "Ocena wizyty" jest w całości realizowany po 
stronie Platformy e-Usług, prosimy o usunięcie z treści 
wymagania zapisów dotyczących tych dwóch 
dokumentów. 

Pytanie 141 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-
Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji 
WYM.E-REJ.013 System HIS musi umożliwiać przyjęcie 
on – line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek 
związany z terapią choroby przewlekłej np. w ramach 
rezerwacji wizyty recepturowej przesłanego przez 
pacjenta z wykorzystaniem Platformy e-usług  
 
W opublikowanym w OPZ zestawie procesów 
wchodzących w skład e-usługi zapewniających jej 
poprawną realizację nie ma procesu umożliwiającego 
przyjęcie on–line „zamówienia” na wystawienie recepty 
na lek związany z terapią choroby przewlekłej, w OPZ 
brak także opisu odpowiedniego komunikatu 
(przekazanie listy zamawianych leków) 
Czy Zamawiający dopuszcza następujący sposób 
realizacji: pacjent rezerwuje wizytę typu "recepturowa",  a 
listę zamawianych leków pacjent wpisuje w wypełnianej 
Karcie Wywiadu. Wymaga to jednak zmiany zasady, że 
formularz wywiadu podmiotowego jest udostępniany 
tylko w przypadku pacjentów pierwszorazowych - 
dodatkowo byłby dostępny w ramach kontynuacji 
leczenia.  Ponadto taką możliwość musiałaby dopuścić 
struktura formularza. Jeśli taki proces jest akceptowalny, 
to czy Zamawiający dopuści możliwość udostępniania 
formularza wywiadu w przypadku rezerwacji na wizytę 
recepturową w ramach kontynuacji leczenia oraz czy 
Zamawiający dopuści odpowiednią zmianę formularza 
wywiadu? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie 
z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie 
opracowany na etapie realizacji analizy 
przedwdrożeniowej.  

Pytanie 142 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-
Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji 
WYM.E-REJ.014 System HIS musi umożliwiać przyjęcie 
od aplikacji e-Rejestracja załączonych zeskanowanych 
załączników do rezerwacji wizyty.  
 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby załączniki do 
rezerwacji były zapisywane w repozytorium EDM a nie 
załączane do komunikatu z rezerwacją? 

Zamawiający dopuści w/w rozwiązanie 
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Pytanie 143 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-
Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji 
WYM.E-REJ.015 System HIS musi umożliwić 
zarządzanie rezerwacją pacjentowi poprzez Platformę e-
usług to jest:  
• zamianę terminu rezerwacji • odwołanie rezerwacji • 
dołączenie skierowania/ e-skierowania   
 
W ramach wymagania Zamawiający oczekuje, aby 
system HIS umożliwiał pacjentowi zarządzanie 
rezerwacją poprzez Platformę e-usług w zakresie 
dołączenie skierowania (oprócz e-skierowania). W 
związku z tym, że żaden z procesów dotyczących e-
Rejestracji nie przewiduje użycia skierowania 
"papierowego" prosimy o usunięcie z treści wymagania 
zapisu dotyczącego takiej formy tego dokumentu. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Wymagania stanowią komplementarny element 
OPZ. e-Skierowanie nie dotyczy wszystkich 
świadczeń zdrowotnych np. w sytuacji braku 
możliwości wystawienia tego dokumentu lekarz 
ma możliwość wystawienia dokumentu 
papierowego i dołączenie skierowania w formie 
skanu musi być również obsłużona przez system.  

Pytanie 144 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-
Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji 
WYM.E-REJ.016 System HIS musi umożliwić podmiotom 
leczniczym dokonanie i zarządzanie rezerwacjami w 
poprzez usługi API udostępniona na Platformie e-usług 
umożliwiające:  
• wyszukanie dostępnych terminów • rezerwację terminu 
dla pacjenta • zmianę terminu rezerwacji • odwołanie 
rezerwacji   
 
W ramach wymagania System HIS musi umożliwić 
podmiotom leczniczym dokonanie i zarządzanie 
rezerwacjami poprzez usługi API udostępnione na 
Platformie e-usług umożliwiające w szczególności 
rezerwację terminu dla pacjenta. W opublikowanym w 
OPZ zestawie procesów wchodzących w skład e-usługi 
zapewniających jej poprawną realizację nie ma procesu 
umożliwiającego rezerwację terminu dla pacjenta przez 
personel z przekazaniem informacji do Platformy e-
Usług. W związku z tym prosimy Zamawiającego o 
rezygnację z wymagania albo o aktualizację 
dokumentacji przetargowej. 

zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów 
zostanie opracowany na etapie realizacji analizy 
przedwdrożeniowej 

Pytanie 145 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-
Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji 
WYM.E-REJ.018 System HIS musi umożliwić przyjęcie 
dokumentu wywiadu podmiotowego wypełnionego przez 
pacjenta w ramach procesu e-rejestracji i dołączenie go 
do dokumentacji medycznej pacjenta.   
 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby dokument wywiadu był 
zapisywany w repozytorium EDM a nie załączany do 
komunikatu z rezerwacją? 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 
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Pytanie 146 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-
Rejestracji - Udostępnianie terminów wizyty Krok 
procesu: Opracowanie/aktualizacja harmonogramu usług 
Uprawniony pracownik podmiotu leczniczego w systemie 
HIS przygotowuje harmonogram pracy poradni/pracowni 
w ramach którego udostępnia (oznakowuje) określone 
sloty czasowe jako dostępne dla e-rejestracji w ramach 
Platformy e-usług 
 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby oznaczenie slotów 
czasowych dostępnych do e-Rezerwacji realizowane 
było na poziomie całych grafików (rozumianych jako lista 
terminów do rezerwacji na daną usługę/lekarza/komórkę 
organizacyjna itp..) a nie pojedynczych slotów? 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Pytanie 147 

Zal__2_-
_Obowiązujący_OPZ_MSWiA_Koszalin_2022_08_03 
3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-
Rejestracji - Rejestracja pacjenta na wizytę Krok 
procesu: Rezerwacja e-Skierowania W przypadku, gdy 
do rezerwacji dołączone jest e-skierowanie System HIS 
wysyła do systemu P1 operację przyjęcia do realizacji 
skierowania.  
 
Wymaganie dotyczy wysyłania przez System HIS do 
systemu P1 e-skierowania dołączonego do rezerwacji 
terminu wizyty  wykonanej  przez  pacjenta.  Operacje    
komunikacji z platformą P1 wymagają podania w 
kontekście wywołania usługi danych użytkownika 
(personelu), który wykonuje daną operację (np. w 
wymienionej operacji przyjęcia skierowania). W 
przypadku, gdy dane e-skierowania wprowadza pacjent 
na Portalu, po stronie Systemu HIS nie ma użytkownika 
(personelu), a więc nie jest  możliwe umieszczenie jego 
danych w nagłówku wywołania usługi, co finalnie 
uniemożliwia wysłanie danych e-skierowania. Prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje 
rozwiązanie, w którym w komunikacji z platformą P1 
byłyby wykorzystane dane jednego wybranego 
użytkownika HIS (personelu) albo o wskazanie innego 
sposobu rozwiązania powyższego problemu. 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Pytanie 148 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia” w rozdziale 2 Charakterystyka e-usług 
dostarczanych w projekcie 
„W ramach Projektu zostaną wytworzone następujące 
produkty końcowe:  
1. Dziedzinowe systemy informatyczne podmiotów 
leczniczych - Partnerów Projektu, rozbudowane 
(rozszerzone, nakładki) głównie w zakresie części 
medycznej, w tym o niezbędną infrastrukturę 
teleinformatyczną, do poziomu funkcjonalnego 
umożliwiającego bezpieczne świadczenie e-usług 
objętych zakresem Projektu.” 
W związku z faktem, że infrastrukturę teleinformatyczną 
dostarcza Zamawiający prosimy o zmianę brzmienia tego 
wymagania na: 
„W ramach Projektu zostaną wytworzone następujące 
produkty końcowe:  
1. Dziedzinowe systemy informatyczne podmiotów 
leczniczych - Partnerów Projektu, rozbudowane 
(rozszerzone, nakładki) głównie w zakresie części 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ 
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medycznej, do poziomu funkcjonalnego umożliwiającego 
bezpieczne świadczenie e-usług objętych zakresem 
Projektu.” 

Pytanie 149 

Dotyczy zapisów w   SWZ w pkt. IV. OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ppkt. 1. 3): 
„Dostawa oprogramowania systemów operacyjnych 
niezbędnych do działania systemów dziedzinowych 
wskazanych w pkt 1 i 2.” 
Jakie systemy i ile mają być dostarczone, skoro 
Wykonawca ma zainstalować system dziedzinowy na 
posiadanym przez Zamawiającego sprzęcie i 
oprogramowaniu systemowym oraz nowym którym 
Zamawiający dostanie a wymienionym w Załączniku nr 1 
do OPZ „Wymagania na elementy Infrastruktury 
techniczno-systemowej”? 

Rodzaj i ilość systemów jest uzależniona od 
dostarczanego rozwiązania systemowego przez 
Wykonawcę 

Pytanie 150 

Dotyczy zapisów w   SWZ w pkt. IV. OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ppkt. 1. 9): 
„Dostawa oprogramowania bazodanowego w oparciu, o 
które to oprogramowanie mają działać Dziedzinowe 
Systemy Informatyczne (DSI) wraz z niezbędną liczbą 
licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania 
na serwerach dostarczonych w ramach innego 
zamówienia oraz migracja danych z bazy danych 
systemów obecnie użytkowanych przez Zamawiającego.” 
Prosimy o podanie szczegółowych informacje na temat 
posiadanych obecnie baz danych z których ma być 
wykonana migracja lub o potwierdzenie, że migracja 
będzie dokonana w możliwym do wykonania zakresie. 

Szczegółowe informacje podane są w OPZ Dział 
3.3.1 

Pytanie 151 

Dotyczy zapisów w   SWZ w pkt. IV. OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ppkt. 1. 13): 
„Przeprowadzenie testów akceptacyjnych, 
integracyjnych, wydajności i bezpieczeństwa.” 
Prosimy o potwierdzenie, że testy wydajności i 
bezpieczeństwa  dotyczą interfejsu komunikacyjnego 
systemów dziedzinowych z Platformą e-Usług a nie 
samych systemów dziedzinowych. 

Wykonawca powinien zaproponować scenariusz i 
rodzaj przeprowadzanych testów 
wydajnościowych, mających na celu określenie 
wydajności systemu przy zakładanym obciążeniu 
produkcyjnym oraz obciążeniu systemu przez 
dłuższy czas. Wykonawca może skorzystać z 
dowolnych gotowych rozwiązań stosujących 
narzędzia wspierające testy wydajnościowe. 
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Pytanie 152 

Dotyczy zapisów w   SWZ w pkt. IV. OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ppkt. 1. 14): 
„Szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi 
oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego oraz 
systemów operacyjnych serwerów.” 
Wykonawca nie dostarcza systemu operacyjnego 
serwerów, ani także urządzeń sieciowych czy środowiska 
do wirtualizacji, nie może więc wykonać szkoleń w 
zakresie tych produktów. Wnosimy o wykreślenie  "oraz 
systemów operacyjnych serwerów". 

Wykonawca dostarczy systemy operacyjne na 
których będą pracowały jego aplikacje i z tego 
zakresu wykona szkolenie 

Pytanie 153 

Dotyczy zapisów w   SWZ w pkt. IV. OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ppkt. 1. 17): 
„Przejęcie kosztów opłat za użytkowanie (licencje oraz 
aktualizacje i inne) zintegrowanych systemów będących 
w posiadaniu Zamawiającego przez okres udzielonej 
gwarancji.” 
Prosimy o wskazanie o jakie systemy i jakich 
producentów tu chodzi, w tym wskazanie zakresu 
posiadanych licencji lub o usunięcie wymagania. W 
przeciwnym razie nikt nie jest w stanie oszacować 
kosztów z tym związanych. 

Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ i Umowy 
w tym zakresie 

Pytanie 154 

Dotyczy wymagań w Załączniku nr 2 „Opis Przedmiotu 
Zamówienia”, pkt. 3.2. „Opis Przedmiotu Zamówienia”,  
ppkt. 1 „Rozbudowa /dostawa Systemów dziedzinowych 
w zakresie następujących modułów”:   
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma dostarczyć 
licencje na poszczególne moduły Systemów 
dziedzinowych zgodnie z ilością i zasadami opisanymi w 
tej tabeli. 

Zamawiający potwierdza zapis 

Pytanie 155 

Dotyczy niespójności w zakresie wymagań pomiędzy 
Załącznikiem nr 2 „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz 
Załącznikiem nr 8 „Projektem Umowy”: 
Czy w kontekście całego SWZ i OPZ poprawną definicją 
jest ta definicja? 
„Błąd krytyczny” - szczególny rodzaj błędu, który 
uniemożliwia użytkowanie systemu w zakresie jego 
podstawowej funkcjonalności, w szczególności oznacza 
nieprawidłowe działanie systemu, które prowadzi do 
zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub 
naruszenie ich spójności w wyniku której, niemożliwe jest 
prowadzenie działalności z użyciem oprogramowania.  

Zamawiający zmienił zapisy w OPZ i Umowie - 
ujednolicenie 

Pytanie 156 

Dotyczy niespójności w zakresie wymagań pomiędzy 
Załącznikiem nr 2 „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz 
Załącznikiem nr 8 „Projektem Umowy”: 
Czy w kontekście całego SWZ i OPZ poprawną definicją 
jest ta definicja? 
„Błąd niekrytyczny” - oznacza nieprawidłowe działalnie 
systemu, które powoduje ograniczenie w realizowaniu 
funkcjonalności biznesowych, ale nie naraża na 
zatrzymanie lub przerwanie pracy w systemie oraz nie 
naraża danych w nim zawartych na ewentualne 
uszkodzenie lub utratę.  

Zamawiający zmienił zapisy w OPZ i Umowie - 
ujednolicenie 
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Pytanie 157 

Dotyczy niespójności w zakresie wymagań pomiędzy 
Załącznikiem nr 2 „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz 
Załącznikiem nr 8 „Projektem Umowy”: 
Wykonawca zwraca się w wnioskiem o zmianę § 7 ust. 4 
projektu Umowy w zakresie usunięcia Błędów 
Krytycznych i Błędów Niekrytycznych i Normalnych. 
Wykonawca wskazuje, że czasy te są zbyt krótkie, co z 
pewnością wymagać będzie stałego oddelegowania do 
obsługi Zamawiającego co najmniej kilku pracowników 
Wykonawcy, a to  z kolei najpewniej przełoży się na 
kalkulację oferty Wykonawcy. Wobec powyższego 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie 
modyfikacji następujących czasów reakcji i czasów 
naprawy: 
Zwracamy się także z wprowadzeniem tzw. czasów 
reakcji, co jest standardem w IT: 
Status zgłoszenia   Maksymalny czas reakcji do 
Maksymalny czas naprawy do 
Błąd krytyczny  1 Dzień roboczy 3 Dni robocze 
Błąd niekrytyczny   2 Dni robocze 10 Dni roboczych 
Błąd Normalny 3 Dni robocze 20 Dni robocze 

Zamawiający zmienił zapisy w OPZ i Umowie - 
ujednolicenie 

Pytanie 158 

Dotyczy Załącznika nr 8 „Projektu Umowy” i kwalifikacji 
Błędów: 
Wykonawca zawraca się prośbą o modyfikację 
postanowienia § 7 ust. 7 projektu Umowy i finalnie 
wprowadzenie, że: 
„Zamawiający dokonując zgłoszenia Błędu określa 
kategorię zgłaszanego Błędu Systemu. Wykonawca 
każdorazowo potwierdza przyjęcie zgłoszenia. 
Wykonawca ma prawo do weryfikacji kategorii 
zgłoszonego Błędu i potwierdza bądź dokonania zmiany 
kategorii Błędu. Zamawiającemu przysługuje prawo do 
żądania wyjaśnień co do przyczyny zmiany kategorii 
błędu oraz prawo wniesienia sprzeciwu.” 

Zamawiający dokonując zgłoszenia Błędu określa 
kategorię zgłaszanego Błędu Systemu. 
Wykonawca każdorazowo potwierdza przyjęcie 
zgłoszenia. Wykonawca ma prawo do weryfikacji 
kategorii zgłoszonego Błędu i potwierdza bądź 
dokonuje zmiany kategorii Błędu. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania 
wyjaśnień co do przyczyny zmiany kategorii 
błędu oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

Pytanie 159 

Dotyczy Załącznika nr 8 „Projektu Umowy” i waloryzacji 
wynagrodzenia: 
Wskazujemy, że Projekt Umowy zawiera sprzeczne z 
Prawem zamówień publicznych postanowienie w § 8 ust. 
4 zgodnie z którym: 
„Wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie podlega 
waloryzacji.” 
W obecnych realiach gospodarczych takie postanowienie 
może nawet skutkować konsekwencjami związanymi z 
dyscypliną finansów publicznych – zgodnie z opinią 
Prokuratorii Generalnej.  
Prosimy o wykreślenie tego postanowienia i wpisanie 
stosownej klauzuli waloryzacyjnej. 

W opinii Prokuratorii Generalnej dot. waloryzacji  
wynagrodzenia w związku z nieprzewidywalnymi 
zmianami cen materiałów i robót budowlanych 
obserwowanymi w wyniku wojny w Ukrainie, co w 
niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania.  

Pytanie 160 

Dotyczy Załącznika nr 8 „Projektu Umowy” i pól 
eksploatacji:  
Wskazać należy, że Wykonawcy nie mogą zgodzić się 
na pole eksploatacji w postaci „prawa do zmian w 
konfiguracji systemów dziedzinowych” uregulowane 
zgodnie § 9 ust. 11, zgodnie z którym: 
„Licencje na korzystanie z oprogramowania systemów 
dziedzinowych uprawnia  do nieograniczonego co do 
terytorium korzystania z oprogramowania, na 
następujących polach eksploatacji:  
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub 
w części jakimikolwiek środkami  i w jakiejkolwiek formie;  
2) rozpowszechniania i korzystania przez 
limitowaną/nielimitowaną* / zgodnie z ofertą 

Zamawiający zmienia zapis w § 9 ust 12 pkt 3  na 
3) prawa do zmian w konfiguracji systemów 
dziedzinowych za zgodą dostawcy systemu w 
zakresie usprawnień działania systemu 
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Wykonawcy*/ liczbę użytkowników jednocześnie oraz 
dysponowania utworami powstałymi  w wyniku 
wykonywania niniejszej umowy, w tym ich użyczania lub 
kopiowania w ramach organizacji (zorganizowanych 
zespołów składników materialnych i niematerialnych) 
Zamawiającego na potrzeby prowadzonej działalności;  
3) prawa do zmian w konfiguracji systemów 
dziedzinowych.” 
Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie ostatniego 
punktu. 

Pytanie 161 

Dotyczy Załącznika nr 8 „Projektu Umowy” i kar 
umownych:  
Zamawiający w § 17 ust. 2 i 3 projektu Umowy 
sformułował karę umową w sposób nieproporcjonalny 
oraz z rażącym pokrzywdzeniem Wykonawcy: 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki w przypadku 
niedotrzymania czasu usunięcia Błędu Krytycznego w 
wysokości 0,03 % Wynagrodzenia netto Wykonawcy, o 
którym mowa w § 8 ust. 1. Kara umowna wyniesie 
maksymalnie 5% łącznego wynagrodzenia umownego 
netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy  za jeden 
przypadek. 
 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki w przypadku 
niedotrzymanie czasu usunięcia Błędu Niekrytycznego w 
wysokości 0,02% Wynagrodzenia netto Wykonawcy, o 
którym mowa w § 8 ust. 1. Kara umowna wyniesie 
maksymalnie 4% łącznego wynagrodzenia umownego 
netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy  za jeden 
przypadek. 
Prosimy o zmianę sformułowania „za każdą rozpoczętą 
Godzinę” na „za każdy rozpoczęty Dzień”, gdyż liczenie 
kary za godzinę bardzo istotnie wpłynie na wartość oferty 
i naraża wykonawcę na ogromne koszty 
nieproporcjonalne do zawinienia oraz szkody 
Zamawiającego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu 
umowy. 

Pytanie 162 

Dotyczy Załącznika nr 8 „Projektu Umowy” i rękojmi:  
Wykonawca wnosi także o uzupełnienie projektu Umowy 
poprzez dodanie ustępu o następującej treści: 
 
„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu rękojmi, ulega wyłączeniu. 
Wykonawca za prawidłową realizację przedmiotu umowy 
odpowiada na zasadzie gwarancji udzielonej 
Zamawiającemu.” 
Podstawą wprowadzenia wskazanego wyżej 
postanowienia umownego są trudności w ustaleniu 
zakresu rękojmi w przypadku przedmiotu niniejszej 
umowy. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że 
przepisy dotyczące rękojmi nie przystają do rynku usług 
IT, albowiem ciężko zdefiniować m.in. wadę fizyczną 
oprogramowania, którego dotyczy projekt niniejszej 
umowy. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż w 
ramach zobowiązań umownych Wykonawca 
zobowiązany jest do udzielenia gwarancji, co 
zabezpiecza interesy Zamawiającego w zakresie 
oprogramowania wdrożonego na podstawie projektu 
Umowy. 

 Zamawiający podtrzymuje zpisy projektu umowy. 
Zgodnie z opinią UZP: Uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady utworu (np. systemu 
informatycznego) mają ograniczony charakter i 
wygasają w momencie przyjęcia utworu, tj. 
zazwyczaj w momencie jego odbioru przez 
Zamawiającego (por. art. 55 ust. 3 pr. aut.). 
Ograniczenie to nie dotyczy co do zasady 
sprzętu, w przypadku którego rękojmia wygasa 
zgodnie z zasadami ogólnymi przewidzianymi w 
kodeksie cywilnym (chyba, że umowa stanowi 
inaczej). Brak jest przeszkód prawnych, aby 
uprawnienia z tytułu rękojmi rozszerzyć - 
zarówno co do zakresu, jak i czasu 
obowiązywania. 
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Pytanie 163 

Dotyczy niespójności w zakresie wymagań pomiędzy 
Załącznikiem nr 2 „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz 
Załącznikiem nr 8 „Projektem Umowy”: 
W związku z faktem, iż brak jest definicji „Błędu 
Normalnego” zarówno w Załączniku nr 2, jak i Załączniku 
nr 8, Wykonawca może przyjąć następującą definicję? 
„Błąd Normalny” - oznacza nieprawidłowe działalnie 
systemu, które powoduje ograniczenie w realizowaniu 
funkcjonalności biznesowych, ale nie naraża na 
zatrzymanie lub przerwanie pracy w systemie oraz nie 
naraża danych w nim zawartych na ewentualne 
uszkodzenie lub utratę.  

Zamawiający zmienił zapisy OPZ i Umowy 

Pytanie 164 

Dotyczy OPZ, Pkt 3.15 WYM.ZAR.009-029 - Wymagania 
w zakresie organizacji prac projektowych 
Czy Zamawiający zgadza się na wykorzystanie przy 
procesie organizacji prac projektowych na tzw. karty 
konfiguracyjnych zamiast metody sprint oraz user stories, 
które zdecydowanie uproszą organizację projektu. 
Metoda zastosowania sprintów oraz user stories przy 
rozbudowie posiadanego systemu informatycznego nie 
jest konieczna, jednak znacząco zwiększa 
czasochłonność i koszt całego projektu. 

  

Pytanie 165 

Dotyczy OPZ, pkt. 3.4 Harmonogram prac projektowych 
Etap I – Analiza przedwdrożeniowa. 
Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu 
realizacji Etapu I do 90 dni od daty podpisania umowy. 
Zakres prac i oraz ilość poruszanych zagadnień w 
analizie wymaga znacznie dłuższego czasu niż 30 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 166 

Dotyczy OPZ, pkt. 3.4 Harmonogram prac projektowych 
Etap IA– Analiza przedwdrożeniowa. 
Zadania związane z Integracją systemów dziedzinowych 
(Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach 
odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA 
zostaną uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia 
przez Zamawiającego i czas na ich realizację będzie 
liczony od dnia wystawienia tego zlecenia z 
zastrzeżeniem, że realizacja tych zadań nastąpi 
najpóźniej do dnia 30.05.2023 r. W przypadku opóźnień 
w zleceniu zadania Zamawiający zakłada możliwość 
przedłużenia tego terminu pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez Instytucje Finansującą. 
Czy Zamawiający dopuszcza nie określanie 
ostatecznego terminu wykonania analizy, ponieważ 
dostawca nie ma wpływu na decyzję Instytucji 
Finansującej jak również na czas produkcji produktu „e-
Platforma”. 

Zamawiający zgodnie z przedstawionymi 
dokumentami zakłada, że realizacja integracji z 
Platformą e-usług będzie realizowane zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w OPZ po 
otrzymaniu odrębnego zlecenia. Realizacja 
umowy zgodnie z harmonogramem nie jest 
zagrożona karami.  
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Pytanie 167 

Dotyczy Załącznika nr 8 „Projektu Umowy” i §2 Termin 
realizacji umowy i jej etapy. 
„1.Realizacja umowy nastąpi maksymalnie do 
31.05.2023r. w poniżej wymienionych terminach: 
1) Etap I – Analiza przedwdrożeniowa – zrealizowana 
zostanie w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy 
2) Etap IA - Analiza przedwdrożeniowa integracji z 
Platformę e-usług w ciągu 60 dni od daty zawarcia 
umowy;” 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę daty realizacji 
umowy na późniejszą z powodu braku „e-Platformy” z 
którą należy przeprowadzić integrację? 
Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie realizacji prac 
dla Etapu I do 90 dni ze względu na zakres i 
funkcjonalność tej dokumentacji? 
Czy Zamawiający uszczegółowi zapis mówiący o czasie 
realizacji Etapu 1A i zmieni go na:   
„Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformę e-usług 
zostanie wykonana w ciągu 60 dni od daty odrębnego 
zlecenia zadania związanego z Integracją systemów 
dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną 
w ramach odrębnego postępowania Platformą e-usług 
MSWiA? 

Zamawiający potwierdza, że zadania związane z 
Integracją systemów dziedzinowych (Etapy 
oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach 
odrębnego postępowania Platformą e-usług 
MSWiA uruchomione na podstawie odrębnego 
zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich 
realizację będzie liczony od dnia wystawienia 
tego zlecenia oraz będzie zgodny z czasem 
trwania opublikowanym w ramach OPZ w 
rozdziale 3.4 Harmonogram prac projektowych. 
W zakresie konieczności przedłużenia prac 
Zamawiający będzie zarządzał zagadnieniami 
zgodnie z metodyką przyjętą w projekcie w 
sytuacji gdy one wystąpią.  

Pytanie 168 

Dotyczy Załącznika nr 8 „Projektu Umowy” i §8 
Wynagrodzenie ust. 1 i ust. 6 
Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenia Etapowe dla 
prac związanych z częścią lokalną, dziedzinową? 
Wykonawca nie ma wpływu na czas wykonania „e-
Platformy” przez podmiot trzeci w ramach innego 
postępowania przetargowego. Co za tym idzie 
Wykonawca wykona wszystkie prace w zakresie części 
dziedzinowej a z przyczyn od niego kompletnie 
niezależnych czyli np. niewykonania w terminie prac 
przez producenta „e-Platformy” nie otrzyma za wykonane 
już prawidłowo prace żadnego wynagrodzenia. 
Wnosimy o dodanie punktu nr 1A o brzmieniu: 
„Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w 
następujących częściach zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 
przez Zamawiającego:  
1) Wynagrodzenie w wysokości 70% wartości Umowy zł 
brutto, po podpisaniu protokołu odbioru Etapu II.  
2) Wynagrodzenie w wysokości 30% wartości Umowy zł 
brutto, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
dostarczonych produktów potwierdzającego również 
zakończenie Etapu IV. 
A co za tym idzie wnosimy również o wykreślenie ust. 6: 
„Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń częściowych.”  

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy. 

Pytanie 169 

Dotyczy wymagań w Załączniku nr 2 „Opis Przedmiotu 
Zamówienia”, pkt. 3.2. „Opis Przedmiotu Zamówienia”,  
ppkt. 1 „Rozbudowa /dostawa Systemów dziedzinowych 
w zakresie następujących modułów”:   

Brak odpowiedzi z powodu braku zadanego 
pytania 
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Pytanie 170 

Dotyczy niespójności w zakresie wymagań w Załączniku 
nr 2 „Opis Przedmiotu Zamówienia”, pkt. 3.4. 
Harmonogram prac projektowych 
W tabelach w tym załączniku w „Etap II – Dostawa i 
wdrożenie oprogramowania”  oraz „Etap IIA – dostawa i 
wdrożenie integracji z Platformą e-usług” występują 
Etapy prac, które są takie same, tzn.: Wymiana danych z 
Platformą e-usług: 
W „Etapie II – Dostawa i wdrożenie oprogramowania” są 
wymagania w zakresie wymiany danych z Platformą e-
Usług: 
ET2.EUS.SOF: Oprogramowanie zapewniające 
integracje z Platformą e-usług w obszarze: e-EDM, e-
Rejestracji, e-Analiz  
ET2.EUS.TST: Wykonawca dostarczy dokumentację 
testową niezbędną do realizacji testów akceptacyjnych i 
integracyjnych dostarczanego oprogramowania zgodnie 
z wymaganiami SWZ  
ET2.EUS.TES: Wykonawca wykona testy akceptacyjne i 
integracyjne dla dostarczanego oprogramowania  
ET2.SZK.PLA: Plan szkoleń użytkowników w podziale na 
moduły/bloki tematyczne  
W „Etapie IIA – dostawa i wdrożenie integracji z 
Platformą e-usług” także są wymagania w zakresie 
wymiany danych z Platformą e-Usług: 
ET2A.EUS.SOF: Oprogramowanie zapewniające 
integracje z Platformą e-usług w obszarze: e-EDM, e-
Rejestracji, e-Analiz  
ET2A.SDZ.TST: Wykonawca dostarczy dokumentację 
testową niezbędną do realizacji testów akceptacyjnych i 
integracyjnych dostarczanego oprogramowania zgodnie 
z wymaganiami SWZ  
ET2A.SDZ.TES : Wykonawca zrealizuje testy 
akceptacyjne dostarczanego oprogramowania  
 
W zawiązku z powyższym niemożliwe będzie odebranie 
przez Zamawiającego etapu II bez zakończenia prac 
przez Wykonawcę w zakresie etapu IIA a jednocześnie 
Etap IIA rusza dopiero wtedy gdy Zmawiający zleci te 
prace Wykonawcy. 
Jednocześnie zgodnie z § 17. Kary umowne w „Projekcie 
Umowy” w pkt.1, za nie wykonanie prac zgodnie z 
harmonogramem grożą Wykonawcy kary umowne. 
Wnosimy aby poniżesz zapisy zostały usunięte z Etapu 
II:  
ET2.EUS.SOF: Oprogramowanie zapewniające 
integracje z Platformą e-usług w obszarze: e-EDM, e-
Rejestracji, e-Analiz  
ET2.EUS.TST: Wykonawca dostarczy dokumentację 
testową niezbędną do realizacji testów akceptacyjnych i 
integracyjnych dostarczanego oprogramowania zgodnie 
z wymaganiami SWZ  
ET2.EUS.TES: Wykonawca wykona testy akceptacyjne i 
integracyjne dla dostarczanego oprogramowania  
ET2.SZK.PLA: Plan szkoleń użytkowników w podziale na 
moduły/bloki tematyczne 

Zamawiający potwierdza, że zadania związane z 
Integracją systemów dziedzinowych (Etapy 
oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach 
odrębnego postępowania Platformą e-usług 
MSWiA uruchomione na podstawie odrębnego 
zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich 
realizację będzie liczony od dnia wystawienia 
tego zlecenia oraz będzie zgodny z czasem 
trwania opublikowanym w ramach OPZ w 
rozdziale 3.4 Harmonogram prac projektowych.  
Etapy oznaczone literą A nie ograniczają 
uruchomienia kolejnych etapów nieoznaczonych 
literą A. W zakresie konieczności przedłużenia 
prac Zamawiający będzie zarządzał 
zagadnieniami zgodnie z metodyką przyjętą w 
projekcie w sytuacji gdy one wystąpią.  
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Pytanie 171 

Dotyczy zapisów w „Projekcie Umowy” w §  3 ust. 21: 
„21. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) Terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w 
Umowie;  
2) Współdziałania z Wykonawcą przy realizacji 
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności podczas 
przygotowania analizy przedwdrożeniowej, przenoszeniu 
danych i integracji z e-usługami oraz systemami 
wymienionymi w Umowie. Strony uzgodnią stosowne 
wzory raportów oraz listę punktów kontrolnych 
podlegających monitorowaniu.  
3) Przeprowadzenia weryfikacji danych do migracji;  
4) Umożliwienia Wykonawcy wstępu do pomieszczeń, 
gdzie zainstalowana i uruchomiona jest Infrastruktura 
Techniczna niezbędna do wdrożenia systemów;  
5) Udostępnienia sali na instruktaże oraz oddeleguje 
pracowników na szkolenia zgodnie z przedstawionym 
harmonogramem. (Niestawiennictwo użytkowników na 
szkolenie w uzgodnionych terminach nie obciąża 
Wykonawcy).” 
 
Występuje tu brak wskazania terminu do wykonania 
zobowiązań Zamawiającego. Prosimy o zmianę na: 
„21. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się nie 
później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia takiej sytuacji, a 
w  przypadku wystąpienia błędów w ciągu 4 godzin (w 
przeciwnym razie terminy realizacji Umowy ulegają 
odpowiedniemu przesunięciu o liczbę dni/godzin 
pomiędzy wymaganym terminem wykonania przez 
Zamawiającego zobowiązań, a rzeczywistym terminem 
ich wykonania), do: 
1) Terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w 
Umowie;  
2) Współdziałania z Wykonawcą przy realizacji 
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności podczas 
przygotowania analizy przedwdrożeniowej, przenoszeniu 
danych i integracji z e-usługami oraz systemami 
wymienionymi w Umowie. Strony uzgodnią stosowne 
wzory raportów oraz listę punktów kontrolnych 
podlegających monitorowaniu.  
3) Przeprowadzenia weryfikacji danych do migracji;  
4) Umożliwienia Wykonawcy wstępu do pomieszczeń, 
gdzie zainstalowana i uruchomiona jest Infrastruktura 
Techniczna niezbędna do wdrożenia systemów;  
5) Udostępnienia sali na instruktaże oraz oddeleguje 
pracowników na szkolenia zgodnie z przedstawionym 
harmonogramem. (Niestawiennictwo użytkowników na 
szkolenie w uzgodnionych terminach nie obciąża 
Wykonawcy).” 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu 
umowy. 

Pytanie 172 

Dotyczy zapisów w „Projekcie Umowy” w §  5: 
Jeżeli Zamawiający, nie przekaże Wykonawcy uwag co 
do realizacji projektu np. w zakresie jakiś braków lub 
błędów i nie będzie chciał podpisać protokołu odbioru, to 
Wykonawca nie będzie wstanie odpowiednio 
zareagować na powstałą sytuację. Dlatego wnosimy o 
dodanie ust. nr 18 o brzmieniu: 
„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny (przekazanej na 
piśmie Wykonawcy do terminu dokonania odbioru, o 
którym mowa w ust. 3, 6, 7 niniejszego paragrafu) 
Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez 
uzasadnionej przyczyny (przekazanej na piśmie 
Wykonawcy w terminie dokonania odbioru lub terminie, w 

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy. 
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którym Zamawiający powinien przystąpić do odbioru, o 
którym mowa w ust. 3, 6, 7 niniejszego paragrafu) 
odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, 
Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania odbioru 
jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i 
podpisania protokołu, który stanowić będzie podstawę 
płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych.” 

Pytanie 173 

Dotyczy zapisów w „Projekcie Umowy” w §  2 ust. 1: 
Dotyczy nieprecyzyjnej informacji kiedy nastąpi 
uruchomienie etapu IA oraz zapewnienia, że Wykonawca 
będzie posiadał do dyspozycji czas niezbędny na analizę 
i wytworzenie oprogramowania niezbędnego integracji z 
Platformą eUsług. 
W nawiązaniu do doświadczenia Wykonawcy w 
prowadzonych w przeszłości projektach, fundamentalną 
rolę w sukcesie tego typu przedsięwzięć pełni element 
związany z umożliwieniem prowadzenia prac 
projektowych z wykorzystaniem środowiska testowego, 
stanowiącego lustrzane odbicie docelowego środowiska 
produkcyjnego projektu. Prosimy o potwierdzenie 
słuszności założenia, że odrębne zlecenie przesłane 
przez Zamawiającego do Wykonawcy, będzie 
poprzedzone potwierdzeniem przez Wykonawcę 
Platformy e-usług gotowości tejże Platformy do integracji 
z systemami Partnerów Projektu. Tym samym prosimy o 
potwierdzenie, że niezależnie od momentu pozyskania 
przez Zamawiającego potwierdzenia od Wykonawcy 
Platformy e-Usług dot. gotowości tejże Platformy do 
integracji z systemami Partnerów Projektu, Wykonawca 
będzie zobowiązany do wykonania czynności 
określonych w Harmonogramie prac projektowych, 
zgodnie z czasem określonym przez Zamawiającego dla 
poszczególnych etapów projektu w rozdziale 3.4 
Harmonogram prac projektowych OPZ. Jednocześnie 
fakt realizowania prac projektowych po terminie 
31.05.2023 nie będzie podstawą do nałożenia kar 
umownych przez Zamawiającego dla Wykonawcy. 

Zamawiający potwierdza, że zadania związane z 
Integracją systemów dziedzinowych (Etapy 
oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach 
odrębnego postępowania Platformą e-usług 
MSWiA uruchomione na podstawie odrębnego 
zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich 
realizację będzie liczony od dnia wystawienia 
tego zlecenia oraz będzie zgodny z czasem 
trwania opublikowanym w ramach OPZ w 
rozdziale 3.4 Harmonogram prac projektowych. 
W zakresie konieczności przedłużenia prac 
Zamawiający będzie zarządzał zagadnieniami 
zgodnie z metodyką przyjętą w projekcie w 
sytuacji gdy one wystąpią.  

Pytanie 174 

Dotyczy zapisów w „Projekcie Umowy” w §  6 ust. 6: 
„W przypadku niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 
gwarancyjnych wynikających z niniejszej Umowy, 
pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania lub 
zmiany sposobu ich wykonywania w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia 
wykonania obowiązków gwarancyjnych innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty 
gwarancji dotyczy czynności, które nie będą naruszały 
praw autorskich Wykonawcy.” 
Wnosimy o wykreślenie powyższego ustępu, albowiem 
narusza on prawa autorskie Wykonawcy do 
oprogramowania.  

Zamawiający stoi na stanowisku, iż zapis dotyczy 
czynności, które nie naruszają praw autorskich 
Wykonawcy. 
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Pytanie 175 

Dotyczy zapisów w „Projekcie Umowy” w §  15 ust. 4 - 
10: 
„4. Umowy z Podwykonawcami muszę być 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  
5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
Podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy.  
6. Zamawiający, w terminie 4 dni roboczych od 
otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo, zgłasza 
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo.  
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w 
terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 
postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą.  
9. Do zmiany umowy o podwykonawstwo zastosowanie 
mają odpowiednio ust. 4-8.  
10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 
Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców.” 
Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów. 

Zamawiający pozostawi zapis dotyczący 
podwykonawców z uwagi na art. 462 pzp dotyczy 
również usług. 

Pytanie 176 

Dotyczy zapisów w „Projekcie Umowy” w §  16 ust. 9 i 
10: 
„9. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za 
każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego 
wynagrodzenia.*  
10. W przypadku braku zmiany wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o 
którym mowa w ust.3, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak 
niż 10% tego wynagrodzenia.*”  
 
W § 16 ust. 10 mowa jest o zmianie wynagrodzenia 
podwykonawcom przy czym Zamawiający nie przewiduje 
podwyższenie wynagrodzenia dla Wykonawcy. Z czego 
w takim razie Wykonawca miałby pokryć te dodatkowe 
koszty dla podwykonawców? Dodatkowo zapis w tym 
ustępie odwołuje się do ust. nr 3, a który to ustęp nie ma 
żadnego związku z ust. 10, albowiem ust. nr 3 dotyczy 
naliczania kar umownych Wykonawcy przez 
Zamawiającego w przypadku niedotrzymanie czasu 
usunięcia Błędu Niekrytycznego. 
Wnosimy o wykreślenie tych dwóch ustępów. 

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy. 

Pytanie 177 

Dotyczy zapisów w  Załączniku nr 2 „Opis Przedmiotu 
Zamówienia” w rozdziale „3.14 Wymagania w zakresie 
szkoleń użytkowników”. 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma dostarczyć 
jeden komplet dokumentacji w formie papierowej i na 

Zamawiający potwierdza 
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płycie CD (podręcznik z kursu w języku polskim). 

Pytanie 178 

Dotyczy zapisów w  Załączniku nr 2 „Opis Przedmiotu 
Zamówienia” w rozdziale „3.14 Wymagania w zakresie 
szkoleń użytkowników”, w ppkt. Szkolenia z administracji 
infrastrukturą IT: 
„Ponadto Wykonawca zapewni szkolenie dla 
administratorów z następujących obszarach:  
1. Administracja systemu operacyjnego serwerów (co 
najmniej 2 dni robocze) - 3 administratorów  
2. Administracja oprogramowania bazodanowego (co 
najmniej 2 dni robocze) - 3 administratorów  
3. Administracja urządzeniami sieciowymi (2 szkolenia, 
każde min. po 2 dni robocze) - 3 administratorów.  
4. Administracja środowiskiem do wirtualizacji (co 
najmniej 2 dni robocze) - 3 administratorów” 
Wykonawca nie dostarcza systemu operacyjnego 
serwerów, ani także urządzeń sieciowych czy środowiska 
do wirtualizacji, nie może więc wykonać szkoleń w 
zakresie tych produktów. Wnosimy o wykreślenie  pkt. 1, 
3, 4. 

Jeśli Wykonawca nie dostarczy systemów 
operacyjnych innych niż te zakładane w projekcie 
(tj. Windows Server), to szkolenie obejmie zakres 
aplikacji i bazy danych systemów dziedzinowych.  
Zamawiający usunie punkt dot. szkoleń z 
tematyki urządzeń sieciowych i środowiska do 
wirtualizacji 

Pytanie 179 

Dotyczy zapisów z wiązanych z odbiorami w „Projekcie 
Umowy”: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku 
możliwości wykonania połączenia do Platformy e-Usług z 
uwagi na brak jej dostępności ze strony jej producenta 
(na chwilę obecną nie wiadomo kto i kiedy wyprodukuje 
Platformą e-Usług) obiory będą polegać na uruchomieniu 
aplikacji oferowanej w tym postępowaniu przetargowym 
przez Wykonawcę, poprzez zalogowanie się przez 
użytkownika oraz autoryzację użytkownika i 
uruchomieniu szyny danych w trybie serwisowym”. 

Zamawiający potwierdza doprecyzowując że 
tylko w przypadku gdy w/w platforma nie 
powstanie w wyznaczonym terminie 
Harmonogramu projektu e-Platformy 

Pytanie 180 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia” w Wymagania ogólne dla systemu HIS, 
WYM.ADM.020   
„System umożliwia zmianę wielkości okien słownikowych 
i ich zapamiętanie w kontekście użytkownika.” 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie 
dotyczy zmiany wielkości okien, a nie zmiany wielkości 
wyświetlanych treści i elementów. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 181 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia” w Wymagania ogólne dla systemu HIS, 
WYM.ADM.025 
„Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz 
błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w 
jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia 
do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły.” 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że "możliwość 
szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie wystąpiły 
błędy" oznacza wskazanie użytkownikowi miejsca 
wystąpienia błędu lub pozwala na przemieszczenie 
widoku ekranu na miejsce wystąpienia błędu. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 182 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 1 Opis Przedmiotu 
Zamówienia” w Wymagania ogólne dla systemu HIS, 
WYM.ADM.051 
„System musi umożliwić samodzielne odzyskiwanie 
hasła przez użytkownika realizowane za pomocą 
wysłania wiadomości e-mail (e-maile dla poszczególnych 
użytkowników).” 

Zamawiający dopuszcza również reset hasła dla 
użytkownika z poziomu administratora. 
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Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
samodzielne odzyskiwanie hasła przez użytkownika 
opisane w wymaganiu powinno odbywać się bez 
konieczności każdorazowej ingerencji administratora w 
proces odzyskiwania hasła. 

Pytanie 183 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 1 Opis Przedmiotu 
Zamówienia” w Wymagania ogólne dla systemu HIS, 
WYM.ADM.089 
„W ramach użytkownika zalogowanego, system 
umożliwia wyznaczenie osoby zastępującej w zadanym 
okresie czasu, która czasowo przejmie prawa 
użytkownika zastępowanego. Użytkownik zastępujący 
ma możliwość odrzucenia zastępstwa.” 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że użytkownik 
zastępujący powinien przejąć prawa (uprawnienia) 
użytkownika zastępowanego, a nie wyłącznie być 
oznaczony w systemie jako zastępca innego 
użytkownika. 

Pozycja usunięta z OPZ 

Pytanie 184 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku 2 - Integracja z 
Platformą E-usług”, Integracja z Platformą e-Usług 
„Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany na etapie 
realizacji projektu do aktywnej współpracy z 
Zamawiającym oraz Wykonawcą Platformy e-usług w 
procesie ustalanie standardów i formatów wymiany 
poprzez wskazanie osoby/osób posiadających niezbędną 
wiedze w zakresie struktury danych w systemach 
dziedzinowych oraz w zakresie wymiany danych za 
pomocą otwartych standardów wymiany danych z 
wykorzystaniem WSDL i REST API. Wskazane osoby 
będą uczestniczyć w spotkaniach projektowych mających 
na celu wypracowanie tych standardów. Zakłada się, że 
w etapie I analizy przedwdrożeniowej zaangażowanie 
tych osób w spotkania projektowe w tym obszarze nie 
powinno przekroczyć wymiaru 8 godzin tygodniowo. W 
Etapie III zakłada się zaangażowanie na poziomie 2 
godz. tygodniowo.” 
1. W ramach wymagania Wykonawca projektu będzie 
zobowiązany na etapie I analizy przedwdrożeniowej do 
aktywnej współpracy, w procesie ustalania standardów i 
formatów wymiany, w wymiarze nieprzekraczającym 8 
godzin tygodniowo. Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że wymiar 8 godzin tygodniowo stanowi 
sumaryczne zobowiązanie wskazanych pracowników 
Wykonawcy, a nie oznacza zaangażowania po 8 godzin 
tygodniowo w kontekście każdej e-usługi. 
2. W ramach wymagania Wykonawca projektu będzie 
zobowiązany na etapie III analizy przedwdrożeniowej do 
aktywnej współpracy, w procesie ustalania standardów i 
formatów wymiany, w wymiarze nieprzekraczającym 2 
godzin tygodniowo. Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że wymiar 2 godzin tygodniowo stanowi 
sumaryczne zobowiązanie wskazanych pracowników 
Wykonawcy, a nie oznacza zaangażowania po 2 godziny 
tygodniowo w kontekście każdej e-usługi. 

Zamawiający potwierdza jest to czas w etapach 
oznaczonych literą A - analizy 
przedwdrożeniowej zaangażowanie tych osób w 
spotkania projektowe w tym obszarze nie 
powinno przekroczyć wymiaru podanych w 
wymaganiach 
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Pytanie 185 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku 2 - Integracja z 
Platformą E-usług”, Wymagania integracyjne w zakresie 
e-Rejestracji  
„W przypadku, gdy do rezerwacji terminu wizyty podpięte 
było e-skierowanie System HIS wysyła do systemu P1 
komunikat rezygnacji z realizacji skierowania.” 
Wymaganie dotyczy wysyłania przez System HIS do 
systemu P1 komunikatu rezygnacji z realizacji e-
skierowania w przypadku, gdy pacjent anuluje 
rezerwację terminu wizyty, do której było dołączone e-
skierowanie. Operacje  komunikacji z platformą P1 
wymagają podania w kontekście wywołania usługi 
danych użytkownika (personelu), który wykonuje daną 
operację (np. w wymienionej operacji rezygnacji z 
realizacji skierowania). W przypadku, gdy operację 
rezygnacji inicjuje pacjent na Portalu, po stronie Systemu 
HIS nie ma użytkownika (personelu), a więc nie jest  
możliwe umieszczenie jego danych w nagłówku 
wywołania usługi, co finalnie uniemożliwia wysłanie 
danych e-skierowania. Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, w którym w 
komunikacji z platformą P1 byłyby wykorzystane dane 
jednego wybranego użytkownika HIS (personelu) albo o 
wskazanie innego sposobu rozwiązania powyższego 
problemu. 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 186 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia” Wymagania dla modułu Rozliczenia z 
Płatnikami, WYM.ROZL.101   
„System umożliwia wydrukowanie charakterystyki 
wybranej JGP w formie podręcznej karty.” 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wystarczające będzie wydrukowania charakterystyki 
wybranej JGP.SZP w formie podręcznej karty. 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 187 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia” Wymagania dla modułu Rozliczenia z 
Płatnikami, WYM.ROZL.104  i WYM.ROZL.105   
„Funkcjonalność Symulatora Ryczałtu PSZ zintegrowana 
powinna być z systemem dziedzinowym służącym do 
ewidencji i rozliczania umów z NFZ.” 
W odniesieniu do wymagań WYM.ROZL.104  i 
WYM.ROZL.105  prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że wystarczająca będzie prezentacja 
aktualnego procentowego poziomu wykorzystania 
ryczałtu PSZ. 

Zgodnie z SWZ. Prezentacja winna być również 
wartościowa 

Pytanie 188 

Dotyczy zapisów w „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”, Rozdział 3.2. Opis przedmiotu zamówienia 
„Dostarczenie dokumentacji wymaganej w SWZ.” 
Czy należy rozumieć, że w wymaganiu mowa o 
dokumentacji wymaganej w załączniku nr 2 do SWZ ? 

Zamawiający potwierdza 
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Pytanie 189 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia” w 3.4.Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa 
integracji z Platformą e-usług    
„Zadania związane z Integracją systemów dziedzinowych 
(Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach 
odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA 
zostaną uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia 
przez Zamawiającego i czas na ich realizację będzie 
liczony od dnia wystawienia tego zlecenia z 
zastrzeżeniem, że realizacja tych zadań nastąpi 
najpóźniej do dnia 30.05.2023. W przypadku opóźnień w 
zleceniu zadania Zamawiający zakłada możliwość 
przedłużenia tego terminu pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez Instytucje Finansującą.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrębnego zlecenia 
realizacji funkcjonalności poszczególnych e-usług: e-
EDM, e-rejestracja, e-Analizy osobno, z zachowaniem 
terminów określonych w etapach IA i IIA dla każdej e-
usługi.” 
W nawiązaniu do doświadczenia Wykonawcy w 
prowadzonych w przeszłości projektach, fundamentalną 
rolę w sukcesie tego typu przedsięwzięć pełni element 
związany z umożliwieniem prowadzenia prac 
projektowych z wykorzystaniem środowiska testowego, 
stanowiącego lustrzane odbicie docelowego środowiska 
produkcyjnego projektu. Prosimy o potwierdzenie 
słuszności założenia, że odrębne zlecenie przesłane 
przez Zamawiającego do Wykonawcy, będzie 
poprzedzone potwierdzeniem przez Wykonawcę 
Platformy e-usług gotowości tejże Platformy do integracji 
z systemami Partnerów Projektu. Tym samym prosimy o 
potwierdzenie, że niezależnie od momentu pozyskania 
przez Zamawiającego potwierdzenia od Wykonawcy 
Platformy e-Usług dot. gotowości tejże Platformy do 
integracji z systemami Partnerów Projektu, Wykonawca 
będzie zobowiązany do wykonania czynności 
określonych w Harmonogramie prac projektowych, 
zgodnie z czasem określonym przez Zamawiającego dla 
poszczególnych etapów projektu w rozdziale 3.4 
Harmonogram prac projektowych OPZ, w tym 
współpracy z Zamawiającym oraz z Wykonawcą 
Platformy e-usług w zakresie opracowania komunikatów 
wymiany danych pomiędzy systemami dziedzinowymi 
Zamawiającego a Platformą e-usług. Jednocześnie fakt 
realizowania prac projektowych po terminie 30.05.2023, 
zgodnie z czasem przeznaczonym na poszczególne 
etapy, nie będzie podstawą do nałożenia kar umownych 
na Wykonawcę. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zadania 
związane z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy 
oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego 
postępowania Platformą e-usług MSWiA uruchomione na 
podstawie odrębnego zlecenia przez Zamawiającego i 
czas na ich realizację będzie liczony od dnia wystawienia 
tego zlecenia oraz będzie zgodny z czasem trwania 
opublikowanym w ramach OPZ w rozdziale 3.4 
Harmonogram prac projektowych. 
Ponadto prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w 
przypadku opóźnień w zleceniu zadania Zamawiający 
uzyska możliwość przedłużenia terminu określonego w 
OPZ w rozdziale 3.4. Etap IA – Analiza 
przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-usług. 

Zamawiający potwierdza, że zadania związane z 
Integracją systemów dziedzinowych (Etapy 
oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach 
odrębnego postępowania Platformą e-usług 
MSWiA uruchomione na podstawie odrębnego 
zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich 
realizację będzie liczony od dnia wystawienia 
tego zlecenia oraz będzie zgodny z czasem 
trwania opublikowanym w ramach OPZ w 
rozdziale 3.4 Harmonogram prac projektowych. 
W zakresie konieczności przedłużenia prac 
Zamawiający będzie zarządzał zagadnieniami 
zgodnie z metodyką przyjętą w projekcie w 
sytuacji gdy one wystąpią. 
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Pytanie 190 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia” w 3.4.Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa 
integracji z Platformą e-usług, Grupa produktów 
Integracja ET1A.IN.API 
„Krótki opis produktu: 
Wykonawca przygotuje opis źródeł danych, które będą 
podstawą do przekazywania danych do Platformy e-
usług zgodnie z przedstawionym w OPZ. Opis powinien 
zawierać:  
1. Identyfikację tabel systemów HIS i systemu ERP z 
których będą czerpane informacje.  
2. Ocenę jakości i dostępności źródeł danych oraz 
identyfikację ryzyk w zakresie ich pozyskania  
3. Opis procesów przepływu danych z systemu HIS do 
platformy e-usług ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów wzbogacania i przekształceń danych (Data 
Quality) 
Sposób potwierdzenia dostarczenia produktu: 
Produkt typu dokument” 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że produkt 
określany jako "Identyfikacja zakresu danych 
wymienianych z Platformą e-usług" dotyczy tylko usługi 
e-Analizy, jako że w przypadku pozostałych usług 
wymagane do opisu składowe tego produktu nie istnieją. 

Format przekazywania danych zgodnie z OPZ 
zostanie ustalony na etapie analizy 
przedwdrożeniowej. W OPZ zamawiający 
wskazał zakres danych, który powinien być 
przekazany.  

Pytanie 191 

Dotyczy wymagań w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia” w rozdziale Wymagania dla modułu Ruch 
Chorych: 
Czy system ma umożliwiać zlecanie podań leków o 
określonych porach oraz co określony czas, od 
pierwszego podania co X godzin i Y minut? 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 192 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
W punkcie dotyczącym „Rozbudowy /dostawy Systemów 
dziedzinowych w zakresie następujących modułów” 
Zamawiający wymaga dostawy modułu „Rozliczenia z 
Płatnikami (NFZ, umowy komercyjne)” lecz w dalszej 
części dokumentu dotyczącej prac wdrożeniowych nie 
ma wprost mowy o wdrożeniu funkcjonalności rozliczeń 
umów komercyjnych – czy zamawiający doprecyzuje 
wymagania odnośnie zakresu wdrożenia funkcjonalności 
związanych z umowami komercyjnymi czy też 
zamówienie polega w tym obszarze wyłącznie na 
dostawie licencji oprogramowania? 
Czy powyższy moduł ma spełniać poniższą 
funkcjonalność? 
Obszar merytoryczny Treść wymagania 
Komercja Komercja 
Komercja Indywidualne konto pacjenta (IKP) 
Komercja System musi umożliwiać prowadzenie kont 
rozrachunkowych pacjentów z tytułu usług medycznych, 
Komercja System musi umożliwić naliczenie na IKP 
należności przed rozpoczęciem realizacji usługi płatnej z 
góry 
Komercja System musi umożliwiać wydruk dokumentów 
potwierdzenia przyjęcia opłaty (KP) za usługi za które 
płaci pacjent 
...... itd 

System musi umożliwiać sprzedaż usług 
nieobjętych finansowaniem NFZ wraz z 
możliwością kalkulacji kosztów oraz możliwością  
identyfikacji i rozliczenia osób (np. Lekarzy) 
realizujących te świadczenia. 
Szczegółowe opis zawiera OPZ w zakresie HIS i 
ERP, który należy czytać łącznie.  
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Pytanie 193 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
W punkcie dotyczącym „Rozbudowy /dostawy Systemów 
dziedzinowych w zakresie następujących modułów” 
Zamawiający wymaga dostawy modułu „Medycyna 
Pracy”, (który w swojej istocie opiera się na umowach 
komercyjnych z zakładami pracy) lecz w dalszej części 
dokumentu dotyczącej prac wdrożeniowych nie ma 
wprost mowy o wdrożeniu funkcjonalności rozliczeń 
umów komercyjnych – czy zamawiający doprecyzuje 
wymagania odnośnie zakresu wdrożenia funkcjonalności 
związanych z umowami komercyjnymi w oparciu o moduł 
„Medycyna Pracy” czy też zamówienie polega w tym 
obszarze wyłącznie na dostawie licencji 
oprogramowania? 

Zamawiający doprecyzowuje iż w ramach zakupu 
modułu dotyczącego medycyny pracy ma na 
myśli zakup licencji, wdrożenie oraz szkolenie 
użytkowników. 

Pytanie 194 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
Zamawiający stawia wymaganie: „Dostawa certyfikatów 
niezbędnych do działania systemu w szczególności do 
wymiany danych w ramach SIM i do podłączenia do 
Węzła Krajowego”. Niektóre z certyfikatów wydawane są 
„na instytucję” i jedynie Zamawiający może je dostarczyć. 
Czy Zamawiający dostarczy tego typu certyfikaty? Jeśli 
nie to proszę o doprecyzowanie jakie dokładnie 
certyfikaty ma dostarczyć Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy 
z Zmawiającym w procesie przygotowania 
wniosku na uzyskanie certyfikatów dla Węzła 
Krajowego oraz innych systemów centralnych. 
Zamawiający zobowiązuje się do złożenia takich 
wniosków. 

Pytanie 195 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
 
Zamawiający posiada obecnie kilka systemów 
wspierających działalność opartych na różnych silnikach 
baz danych i pochodzących od różnych producentów. 
Czy zamawiający posiada namiary dostępowe (login + 
hasło) do wszystkich tych systemów oraz baz danych na 
poziomie administracyjnym i będzie je mógł udostępnić 
Wykonawcy? Jeżeli nie, Wykonawca nie będzie w stanie 
dokonać migracji. 

Zamawiający posiada dane dostępowe do 
systemów  na poziomie administracyjnym i 
będzie mógł je udostępnić. Dostęp do baz 
danych na poziomie administracyjnym 
Wykonawca winien ustalić na etapie analizy 
przedwdrożeniowej. 

Pytanie 196 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
Zamawiający posiada obecnie kilka systemów 
wspierających działalność opartych na różnych silnikach 
baz danych i pochodzących od różnych producentów. 
Czy zamawiający posiada niewygasłe umowy z tymi 
producentami na wsparcie obejmujące eksport danych 
do określonych formatów? 

Zamawiający nie posiada takich umów 

Pytanie 197 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
Zamawiający postawił wymaganie „W procesie migracji 
muszą zostać przeniesione wszystkie dane historyczne 
zgromadzone i przetwarzane obecnie przez 
Zamawiającego w systemie HIS”. Czy Zamawiający 
dysponuje bezpośrednim dostępem do danych 
zgromadzonych w bazach danych użytkowanych 
systemów HIS, oraz czy posiada dokumentacje 
opisującą zawartość tabel i kolumn w nich się 
znajdujących. Jeśli nie to czy Zamawiający dopuszcza 
ograniczenie zakresu danych do danych możliwych do 
uzyskania za pomocą raportów generowanych przez 
poszczególne systemy HIS do plików umożliwiających 
ich wykorzystanie (przykładowo XML, XLS, CSV)?  

Zamawiający dysponuje bezpośrednim dostępem 
do danych zgromadzonych w bazach danych 
użytkowanych systemów HIS, jednakże nie 
posiada dokumentacji opisującej zawartość tabel 
i kolumn w nich się znajdujących. Zamawiający 
nie dopuszcza ograniczenia zakresu danych tylko 
do danych możliwych do uzyskania za pomocą 
raportów generowanych przez poszczególne 
systemy HIS do plików umożliwiających ich 
wykorzystanie. Zakres danych do migracji 
zostanie ustalony na etapie Analizy 
Przedwdrożeniowej.  
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Pytanie 198 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
Czy zamawiający dopuszcza przeglądanie plików 
DICOM za pomocą dedykowanego narzędzia, które 
będzie uruchamiany z poziomu systemu HIS za pomocą 
link’u otwierającego plik? 

Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 199 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
W punkcie „Charakterystyka systemu Laboratoryjnego 
(LIS) Zamawiającego” Zamawiający wymaga 
„Archiwizacji obrazów diagnostycznych (pamięć 
krótkoterminowa, pamięć długoterminowa)”. Proszę o 
wyjaśnienie na czy ma polegać archiwizacja obrazów 
diagnostycznych w Laboratorium? 

Zamawiający zmienia zapis na "Archiwizacja 
badań diagnostycznych" 

Pytanie 200 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
Zamawiający określił kategorie użytkowników. Proszę o 
doprecyzowanie kategorii o nazwie „pozostali 
użytkownicy” – jaka jest ich rola i z jakich modułów będą 
oni korzystali? 

np. rejestratorki, pracownicy rozliczeń itp.. 

Pytanie 201 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
Zamawiający nadał punktowi 3.6 treść „Wymagania dla 
dostarczanego sprzętu informatycznego i 
oprogramowania systemowego”, czy określenie 
„dostarczanego sprzętu” dotyczy w całości innego 
postępowania? Czy oznacza, że Zamawiający oczekuje 
od Wykonawcy dostawy sprzętu? Jeśli jest to 
oczekiwane od Wykonawcy to proszę o wskazanie 
punktu, w którym takie wymaganie jest opisane. 

Zamawiający nie oczekuje w tym postępowaniu 
dostawy sprzętu od Wykonawcy 

Pytanie 202 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
W definicji Błędu krytycznego pojawia się określenie 
„usługa biznesowa”. Czy Zamawiający może 
sprecyzować lub zdefiniować czym jest „usługa 
biznesowa” w przypadku realizacji zapisów dotyczących 
wymagań w zakresie gwarancji? 

Usługi biznesowe, to zestaw wszystkich usług i 
funkcjonalności realizowanych z wykorzystaniem 
systemu. Funkcje krytyczne, to szczególny rodzaj 
usług biznesowych, których prawidłowe działanie 
jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania 
szpitala z wykorzystaniem systemu 
informatycznego  

Pytanie 203 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
W definicji Błędu krytycznego pojawia się określenie 
„wydajność usługi biznesowej Systemu została obniżona 
o więcej niż 20% w stosunku do określonych wymagań”. 
Czy Zamawiający może wskazać sposób obliczania tego 
wskaźnika? 

Zgodnie z odpowiedzą z pytania nr 202 spadek 
wydajności usług będzie wyliczany na podstawie 
braku dostępu do modułów dostarczonych przez 
wykonawcę w celu realizacji usług biznesowych 
Zamawiającego 

Pytanie 204 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
W punkcie dotyczącym Procedur Eksploatacyjnych 
Zamawiający określa zakres Dokumentacji 
Powykonawczej. Wskazane jest, że w zakres tej 
dokumentacji wchodzą „instrukcje wykonywania i 
odtwarzania kopii zapasowych”. Oprogramowanie 
wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych nie jest 
przedmiotem postępowania. W związku z tym czy 
Zamawiający dysponuje oprogramowaniem do 
wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych? Jeśli tak 
to jakim? Informacja ta jest niezbędna do opracowania 

Zamawiający będzie dysponował 
oprogramowaniem Veeam Software - Backup & 
Replication, serwerem Backupu Typ 1 oraz 
biblioteką taśmową LTO-7. Szczegółowy opis 
parametrów zawarty jest w Załącznika nr 1 do 
OPZ. 
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dokumentacji, której żąda Zamawiający. 

Pytanie 205 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
W punkcie Dokumentacja Użytkownika pojawia się rola 
„redaktor”. Proszę o zdefiniowanie tej roli przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający usuwa rolę redaktor 

Pytanie 206 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
W przypadku punktu dotyczącego szkoleń użytkowników 
zamawiający używa sformułowania „siedziba 
Zamawiającego”, czy zamawiający ma na myśli siedzibę 
główną czy również pozostałe 2 siedziby? 

Zamawiający ma na myśli wszystkie siedziby 
Zamawiającego, szkolenia odbędą się w 
lokalizacjach Zamawiającego uzależnionych od 
rodzaju personelu oraz modułów przez nich ich 
użytkowanych 

Pytanie 207 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
Czy Zamawiający może zdefiniować czym jest 
„prezentacja założeń dokumentu w formie warsztatów”? 

Zamawiający w głównie mierze, jeśli zajdzie taka 
potrzeba ma na myśli prezentację z omówieniem 
w formie warsztatów dokumentów typu 
dokumentacja techniczna i powykonawcza. 
Zamawiający zmodyfikował zapis. 

Pytanie 208 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
Zamawiający w rozdziale 3.9.1 określa warunki realizacji 
„Analizy Przedwdrożeniowej” wymaga opisu procesów 
zgodnie ze standardem BPMN 2.0, a także wymagania w 
zakresie historyjek. W jakim celu Zamawiający stawia 
takie oczekiwania, jeżeli w jasny i precyzyjny sposób 
stawia wymagania funkcjonalne systemu, którego 
dostawy oczekuje? Zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia celem jest dostawa systemu spełniającego 
określone precyzyjnie w SWZ / OPZ wymogi 
funkcjonalne, a nie tworzenie oprogramowania od 
podstaw czego elementami są wskazane w analizie 
elementy związane z modelowaniem procesów, opisem 
„user stories” etc. Wskazana w tym zakresie metoda 
opisana na stronach 242, 243 oraz 244 dotyczy 
oprogramowania wytwarzanego. Szczególnie określenie 
priorytetów dla wymagań stoi w sprzeczności z OPZ ze 
względu na możliwość wskazania opcjonalności 
pewnych wymogów lub ich kompletnego wyłączenia z 
planu realizacji. Wnosimy o wykreślenie zapisów 
określonych w pkt: 
„Wymagania w zakresie opisu procesów” 
„Wymagania w zakresie opisu historyjek” 
„Wymagania w zakresie opisu wymagań” 
Elementy związane z wytworzeniem oprogramowania 
mają wyłącznie zastosowanie w stosunku do rozdziału 
3.9.3, aczkolwiek w tym zakresie powyższe również nie 
ma zastosowania, ponieważ zarówno Zamawiający jak i 
Wykonawca będą musieli się dostosować do z góry 
narzuconych wymogów zewnętrznych. 

Zamawiający zrezygnuje z wymagania w 
zakresie historyjek 
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Pytanie 209 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
W nawiązaniu do uzasadnienia w poprzednim pytaniu 
wnosimy o wykreślenie zapisów rozdziału 3.19 lub 
umożliwienie realizacji projektu w oparciu o metodykę 
Prince 2 lub równoważną. 

Zamawiający dopuści realizacji projektu w 
oparciu o metodykę Prince 2 lub równoważną. 

Pytanie 210 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
Zamawiający w pkt 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 stawia m.in. 
wymogi WYM.ZAR.008, WYM.ZAR.009, WYM.ZAR.010 i 
inne – wszystkie charakterystyczne dla projektów 
dotyczących wytwarzania oprogramowania i metody 
SCRUM – wnosimy o wykreślenie ww. zapisów i dodanie 
zapisu określającego wymóg prowadzenia projektu z 
ogólnie przyjętą metodyk Prince 2 lub równoważną. 

Zamawiający informuję iż metodyka ma 
zastosowanie do wytworzenia 
aplikacji/oprogramowania komunikacyjnego z e-
Platformą MSWIA w innych aspektach 
zamawiający dopuści realizacji projektu w oparciu 
o metodykę Prince 2 lub równoważną. 

Pytanie 211 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
 
W nawiązaniu do zapisów rozdziału 3.10 „Wymagania w 
zakresie migracji” wnosimy o uwzględnienie w 
wymogach dotyczących migracji możliwości określenia 
zakresu danych do migracji. W obecnej sytuacji 
Zamawiający zakłada pełną migrację danych bez 
uwzględnienia ich charakteru, zakresu oraz przede 
wszystkim jakości tych danych. Proces migracji danych 
ze względu na wyżej wymienione cechy powinien 
przewidywać możliwość pozostawienia danych 
archiwalnych w osobnej bazie danych w celu uniknięcia 
przenoszenia błędów i / lub danych niskiej jakości i / lub 
niespójnych i /lub niekompletnych do nowych baz 
danych. Zamawiający też nie przewiduje oczywistych 
różnic wynikających z wykorzystania w tym samym 
obszarze funkcjonalnym z trzech różnych systemów, tak 
więc de facto oczekuje nie tylko migracji ale również 
agregacji danych, co może okazać się zupełnie 
bezcelowe w wyniku przeprowadzonej wcześniej analizy 
danych bądź nierealizowalne w wyniku braku spójności 
danych gromadzonych w trzech różnych systemach w 
zupełnie innych strukturach. W związku z powyższym 
wnosimy również o wykreślenie wymogów MIG.002, 
MIG.003. 

Zamawiający informuje że na etapie analizy 
przedwdrożeniowej określi zakres możliwych 
migrowanych danych z systemów 
Zamawiającego biorąc pod uwagę możliwości 
systemu dostarczonego przez Wykonawcę 
lub 
Obecnie eksploatowane systemy i bazy danych 
wymienione są w dziale 3.3.1 OPZ. Zamawiający 
oczekuje od Wykonawcy własnej inicjatywy 
przeprowadzenia rozmów z dostawcą 
oprogramowania w zakresie przekazania 
zakresów danych w czasie etapu analizy 
przedwdrożeniowej. Zależy nam na migracji 
przede wszystkim danych medycznych (baza 
danych pacjentów, wizyty, hospitalizacje, recepty, 
skierowania, kolejki, itp.). Migracja rozliczeń 
powinna być wykonana tak, aby zapewnić 
ciągłość funkcjonowania podmiotu leczniczego. 
Nowy okres rozliczeniowy w nowym systemie. 
Archiwum rozliczeń i korekty rozliczeń 
dotychczasowych w starych systemach. Nie 
dysponujemy wsadami migracyjnymi w postaci 
plików. Nie znamy szczegółowych informacji nt. 
struktur i rodzajów baz danych. Uzyskanie ich 
leży w gestii Wykonawcy od firm wskazanych w 
dziale 3.3.1. 

Pytanie 212 

Dotyczy zapisów w  „Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu 
Zamówienia”: 
„W okresie gwarancji Wykonawca w ramach realizacji 
przedmiotu umowy zapewni dodatkowe godziny 
konsultacyjno/wdrożeniowo/programistyczne/usług 
rozwoju, nie mniej niż 160 godzin/rocznie” 
Prosimy o potwierdzenie, że są to wszystkie godziny 

Wykonawca przeznaczy w/w godziny na 
modyfikacje systemowe które usprawnią 
działanie systemów dziedzinowych u 
Zamawiającego lub aplikacji komunikacji z e-
Platformą. 
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rocznie które Wykonawca będzie mógł przeznaczyć na 
prace serwisowe. 

 


