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ZP03/2017: Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”. 
  
 

Pytania i odpowiedzi IV: 

 

ZESTAW NR 1 

 
1. Dotyczy: Załącznik nr 5 Scenariusz prezentacji 

 

 

 
W odpowiedziach na pytania z dnia 9.05.2017 r. Zamawiający odpowiedział na następujące 
pytanie: 
„Pytanie:  Prosimy o przedstawienie dokumentów, na jakich Wykonawca ma 
zaprezentować daną funkcjonalność. Na chwilę obecną przedstawione wymaganie nie nosi 
znamion konkretnego scenariusza prezentacyjnego a ogólnego wymogu i może być 
weryfikowane przez Zamawiającego w różny sposób (prosząc o pokazanie różnych 
dokumentów). Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli zostanie ono 
zaprezentowane podczas wypisu pacjenta z oddziału oraz realizacji  wizyty  w  poradni 
specjalistycznej?  
 Odpowiedź 7. Wymaganie powinno zostać zaprezentowane podczas:   
-  Przyjęcia pacjenta do szpitala  

-  Wypisu pacjenta z oddziału  

-  realizacji wizyty w poradni specjalistycznej” 

 

Pytanie: Wskazujemy, iż zarówno treść wymogu, jak i procedura prezentacji („przed 

zamknięciem wizyty pacjenta”, „zamknięcie wizyty pacjenta”)  nie koresponduje z 

wymaganiem, jakie ma zostać przedstawione podczas prezentacji, tj. „Przyjęcie pacjenta do 

szpitala”.  

Z przyjęciem pacjenta do szpitala nie wiąże się proces zakończenia hospitalizacji określony 

w wymaganiu. Dodatkowo proces ten skutkowałby blokadą możliwości rozpoczęcia procesu 
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Możliwość definiowania przez administratora 

minimalnego zbioru danych, który musi być 

uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta.

Należy zaprezentować pełen zbiór dostępnych danych, 

następnie go zawęzić do wskazanych przez 

Zamawiającego dokumentów i zaprezentować czy 

aplikacja umożliwi zamknięcie wizyty pacjenta mimo 

niewprowadzenia danych w jednym z dok. 
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terapeutycznego pacjenta w zakresie np. procedur ratujących życie, zleceń lekarskich, 

podań leków czy zgłoszeń zakażeń.  

W przypadku procesu hospitalizacji dokumentem kończącym pobyt szpitalny jest wypis 

pacjenta (karta informacyjna). 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wymaganie ma zostać 

zaprezentowane podczas: Wypisu pacjenta z oddziału oraz realizacji wizyty w poradni 

specjalistycznej. 

 

Odpowiedź 1. Zamawiający przychyla się do wniosku i  potwierdza że wymaganie ma zostać 

zaprezentowane podczas: Wypisu pacjenta z oddziału oraz realizacji wizyty w poradni 

specjalistycznej. 

 
2. Dotyczy: Załącznik nr 5 Scenariusz prezentacji 

 

 
 
W odpowiedziach na pytania z dnia 29.05.2017 r. Zamawiający odpowiedział na 
następujące pytanie: 
„Pytanie:  Prosimy o potwierdzenie, że podczas prezentacji wystarczające będzie wysłanie 
wiadomości e-mail.  
Odpowiedź 6. Na prezentacji należy pokazać konfigurację oraz wysłać wiadomość.” 
Pytanie: W SIWZ Zamawiający  zawarł warunek, iż „Próbka ma pozwalić na zweryfikowanie 
zaoferowanego Systemu ZSI w zakresie opisanym w SIWZ bez konieczności łączenia się za 
pomocą sieci Internet z jakimkolwiek innym urządzeniem lub bazą danych itp. W przypadku 
nie załączenia sprzętu (np. Przenośnego komputera) oferta zostanie odrzucona z powodu 
niezgodności treści oferty z treścią SIWZ.” W związku z tym Wykonawca nie jest w stanie 
zaprezentować wysłanie wiadomości e-mail bez połączenia z internetem. Prosimy o 
potwierdzenie, że wystarczającym będzie zaprezentowanie konfiguracji wiadomości e-mail 
oraz symulacji wysłania tej wiadomości e-mail bez konieczności połączenia z internetem. 
 
Odpowiedź 2. Zamawiający potwierdza. Wystarczającym będzie zaprezentowanie 
konfiguracji wiadomości oraz symulacji wysłania wiadomości e-mail bez konieczności 
połączenia z Internetem. 
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Możliwość konfiguracji dowolnych zdarzeń 

powodujących wysłanie wskazanych wiadomości 

(np. zdarzenie czasowe, akcja użytkownika, 

zdarzenie bazy danych).

Należy zaprezentować konfigurację aplikacji 

umożliwiającą wysłanie komunikatu o przykładowej 

treści „prosimy o potwierdzenie wizyty” z interwałem 

czasowym wynoszącym 3 dni od terminu wizyty 

zaewidencjonowanej uprzednio wybranemu pacjentowi.
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3. Dotyczy: Załącznik nr 5 Scenariusz prezentacji 

 

 
 
W odpowiedziach na pytania z dnia 29.05.2017 r. Zamawiający odpowiedział na 
następujące pytanie: 
„Pytanie 126.  Załącznik nr 5 do SIWZ  -  Scenariusz prezentacji  dla  części  medycznej, pkt 
17  - Możliwość zatwierdzania przez  lekarza odpowiedzialnego za  rejestr zakażeń 
szpitalnych kart spływających z poszczególnych oddziałów i uwzględniania ich w raportach.  
Prosimy o dostosowanie procedury prezentacji do wymogu w zakresie prezentacji raportu.   
Odpowiedź 126. Zamawiający poprawia wymaganie Prawidłowe brzmienie wymagania: 
„Należy zaprezentować formularz zatwierdzania zakażeń szpitalnych z co najmniej dwoma 
zgłoszeniami zakażeń pochodzącymi z różnych oddziałów oraz ich zatwierdzenie.” 
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że podana nazwa statusu jest sugestią Zamawiającego i 
w zależności od rozwiązania, może on być nazwany inaczej. Przykładowo, zamiast statusu 
karta „zatwierdzona”, będzie status „zweryfikowana”, co w systemie będzie oznaczało ten 
sam etap, czyli zamknięcie karty. 
 
Odpowiedź 3. Zamawiający potwierdza, podana nazwa statusu jest sugestią i w zależności 
od rozwiązania, może on być nazwany inaczej. 

 
POWYŻSZE ODPOWIEDZI STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ 
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Możliwość zatwierdzania przez lekarza 

odpowiedzialnego za rejestr zakażeń szpitalnych 

kart spływających z poszczególnych oddziałów i 

uwzględniania ich w raportach.

Należy zaprezentować formularz zatwierdzania zakażeń 

szpitalnych z co najmniej dwoma zgłoszeniami zakażeń 

pochodzącymi z różnych oddziałów.


