ZP10/2016: Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”.

Pytania i odpowiedzi III – uzupełnienie:

ZESTAW NR 3
Pytanie 3.
Dotyczy:
SIWZ; załącznik nr 3; Oprogramowanie; Część administracyjna
Możliwość współpracy z czytnikami kodów kreskowych: generowanie kodów
Indeksy magazynowe
kreskowych, odczyt kodów kreskowych poprzez wykorzystanie skanerów kodów
kreskowych
Ewidencja Majątku

Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych EAN13 dla majątku trwałego z
wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych

Inwentaryzacja

Możliwość prowadzenia inwentaryzacji przy pomocy czytników i/lub kolektorów kodów
kreskowych

Pytania:
Czy postępowanie obejmuje dostawę sprzętu i materiałów eksploatacyjnych realizującego powyższą
funkcjonalność (czytniki kodów kreskowych, kolektory danych, drukarki kodów kreskowych, etykiety i taśmy
termotransferowe) i w jakich ilościach?
Jeśli Zamawiający posiada już taki sprzęt, który musi być wykorzystany w tym wdrożeniu prosimy o wskazanie
posiadanych modeli wraz z ich ilością.
Postępowanie nie obejmuje dostawy tego typu sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający nie
posiada takiego sprzętu.

ZESTAW NR 7
6) Zamawiający w pkt 6 między innymi napisał iż: „W zakresie danych o świadczonych ma być dostępna
szczegółowa informacja o godzinach pracy poszczególnych komórek medycznych oraz personelu medycznego."
Czy wymaganiem Zamawiającego jest, aby mechanizm redakcji treści dla portalu w CMS obejmował jego
integrację z modułami medycznymi i administracyjnymi (np. harmonogramowanie czasu pracy), czy też treść
informacji ma być redagowana niezależnie w CMS?
Zamawiający potwierdza
7) Zamawiający w pkt 6 między innymi napisał iż: „ Za pośrednictwem e-portalu ma odbywać się logowanie do
kolejnych e-uslug. ma odbywać się poprzez system zaufanego profilu e-PUAP. Pacjent w momencie podjęcia
decyzji o skorzystaniu z wymienionych poniżej e-uslug będzie musiał za pośrednictwem e-portalu stworzyć
samodzielnie profil na koncie e-PUAP, na który zostanie automatycznie przekierowany."
Czy przez powyższy zapis należy rozumieć funkcjonalności:
a.
Funkcji przycisku "Utwórz konto e-PUAP" przekierowującej do portalu e- PUAP2
(https://epuap.gov.pl/wps/portal),
b.
Funkcji przekierowania do innych usług będących przedmiotem dostawy realizujących na wstępie
logowanie z użyciem profilu zaufanego, a następnie, po pozytywnej autentykacji, wywołanie żądanej usługi?
Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.
25. Dokument: Zał. nr 4, tabela Wymagania dla usługi e-Rejestracja oraz tabela Wymagania dla usługi e-wywiad

Czy z uwagi na bardzo wysoką zbieżność funkcjonalną obu tych usług mogą one zostać dostarczone w formie
jednej usługi, umożliwiające dostosowanie do użycia w obu opisanych przypadkach użycia?
Nie, Zamawiający podtrzymuje postanowienie.
ZESTAW NR 9
Pytanie nr 96.
Dotyczy; Załącznik nr 3 Oprogramowanie, Cześć Kadry i Płace, Wymagania - Działalność Socjalna,
Wymaganie nr 344 „Świadczenia muszą być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
dzień przekazania systemu do użytkowania"
Zapis przedstawiony przez Zamawiającego wskazuje na rozwiązanie występujące u konkretnego producenta
oprogramowania i w ten sposób zawęża spektrum proponowanych rozwiązań, co narusza zasadę udzielania
zamówień publicznych, w tym zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, poprzez
niezgodne z przepisami ustawy czynności Zamawiającego dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.
W związku z tym czy zamawiający dopuści realizację w/w funkcjonalności, ale nie za pomocą oddzielnego
modułu? Jeżeli nie to proszę o wykreślenie tego zapisu z specyfikacji wymagań.
Odpowiedź nr 96
Zamawiający nigdzie nie stawia realizacji ww wymagania na oddzielnym module. Dopuszczalna a nawet
wskazana jest realizacja w obrębie jednego Systemu ZSI. W przypadku zastosowania oddzielnego modułu
wymagana jest pełna integracja z modułem kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym Systemu ZSI.

ZESTAW NR 13
Pytanie 51.
Wzór Umowy, Par. 11 pkt 3, ppkt 1), 2), 3), 4) i 5): „… % wynagrodzenia”.
Prosimy o doprecyzowanie jaki podział wynagrodzenia przewiduje Zamawiający w zakresie poszczególnych
etapów.
Podział zostanie doprecyzowany przed podpisaniem umowy
Pytanie 61.
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt 7 - Szkolenia użytkowników, ppkt
5.
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie skrótu ESP oraz określenie zakresu szkoleń dla ESP, ponieważ nie został
on ujęty w zakresach funkcjonalnych ZSI.
Skrót został umieszczony omyłkowo. Zostaje on wykreślony
ZESTAW NR 17
Dot. załącznik nr 3 Oprogramowanie
PACS – Wymagania - Stacja diagnostyczna
dedykowana dla badań CR/DR/US/CT/MR – 1kpl
Oprogramowanie medyczne dedykowane dla badań CR/DR/US/CT/MR – 1kpl.
Migracja danych
Pytanie 39. Pkt. 218
Prosimy o podanie ilości badań koniecznych do migracji jak również miejsca/źródła migracji oraz producenta
systemu PACS aktualnie używanego przez Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o informację kto będzie
ponosił koszty ewentualnych praz serwisowych związanych z migracją w/w danych.

Do przeniesienia jest ok 8000 – 10000 badań. System aktualnie posiadany to Jivex firmy Visus. Koszty migracji
ponosi Wykonawca.
Podłączanie urządzeń
Pytanie 40. Pkt 213-217
Prosimy o informację czy wszystkie wymienione urządzenia posiadają aktywne licencje Dicom/Worklist oraz
kto będzie ponosił ewentualne koszty serwisowe związane z podłączeniami w/w urządzeń do nowo oferowanego
systemu PACS.
Koszty podłączenia ponosi Wykonawca. Informacje o licencjach zostaną określone na etapie analizy
przedwdrożeniowej.
ZESTAW NR 22
Dotyczy: Załącznik Nr 5 do SIWZ. REGULAMIN PREZENTACJI pkt 7 c).
Wymaganie: w wyznaczonych terminach w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie
Wykonawcy.
Pytanie: Jaki jest przewidziany czas na prezentację?
Od 8:00 do 14:00
Dotyczy: Załącznik Nr 5 do SIWZ. REGULAMIN PREZENTACJI pkt 24.
Wymaganie: Próbkę Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przechowuje w terminach wyznaczonym przez przepisy prawa, w sposób gwarantujący jej
nienaruszalność.
Pytanie: W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, po jakim dokładnie czasie zostanie próbka-laptop zwrócona?
Zwrot próbki nastąpi po zakończeniu postępowania
Dotyczy: Zał. Nr 3, EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów - Kancelaria)
Mechanizm umożliwiający tworzenie i obsługę w systemie różnych typów dokumentów z uwzględnieniem
specyficznych dla nich atrybutów.
Czy wg Zamawiającego możliwość tworzenia różnych typów dokumentów miałby każdy użytkownik, czy typy
te zostałyby ustalone na etapie wdrożenia?
Zamawiający ma na myśli możliwość tworzenia dokumentów przez każdego użytkownika
Dotyczy: Zał. Nr 3, EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów - Kancelaria)
Możliwość budowania dowolnych rejestrów w systemie w oparciu o plik XML stworzony z poziomu systemu.
Co Zamawiający ma na myśli używając zwrotu "dowolnych rejestrów", prośba o uszczegółowienie.
Uszczegółowienie wymogu nastąpi na etapie wdrożenia.
Dotyczy: ZAŁ. NR 3, Moduł BI
Odnośnie wymagania: „Możliwość wprowadzania dodatkowych wizualizacji dla danych (takich nie zawartych w
produkcie out-of-the-box)” – czy Zamawiający może doprecyzować jakie miałyby to być wizualizacje?
Uszczegółowienie wymogu nastąpi na etapie wdrożenia

