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Do wszystkich Wykonawców postępowania 

P/3/2014 

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ)  

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w związku z otrzymanymi zapytaniami  

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1) i ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej 

dalej PZP udziela odpowiedzi i dodatkowo modyfikuje  treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr P/3/2014 pn.: Wprowadzenie e-usług  

w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach.  

 
Pytanie 1: 
Dotyczy: Pakiet 2 pozycja 5 oraz Pakiet 3 pozycja 5 - Serwer Bazodanowy 
Czy Zamawiających dopuści serwer wyposażony w: 
2x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x8) pełnej wysokości 
4x PCI-Express 3.0 x8 (mech. x8) pełnej wysokości 
1x PCI-Express 3.0 x8 (mech. x16) pełnej wysokości 
2x PCI-Express 3.0 x16 (mech. X16) pełnej wysokości 
1x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8) pełnej wysokości 
Ad. 1. Tak, Zamawiający dopuści również serwer w takiej konfiguracji i  pod warunkiem zachowania pozostałych 
parametrów opisanych w SIWZ, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy: Pakiet 3 pozycja 6 – Serwer Hurtowni Danych 
Czy Zamawiający dopuści serwer bez napęd optycznego lub z zewnętrznym napędem optycznym? 

Ad. 2. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 3: 
Dotyczy: Pakiet 3 pozycja 6 – Serwer Hurtowni Danych 
Czy Zamawiający dopuści serwer bez zdejmowanego przedniego panelu zamykanego na klucz chroniącego dyski 
twarde przed nieuprawnionym wyjęciem? 
Ad. 3. Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. 
Zamawiający dopuści również serwer wyposażony w : Obudowa Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie 
RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug  
i pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. 
 
Pytanie 4: 
par. 3 ust.5 - jeżeli Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru koniecznym jest zapis mówiący o ilości dni, 
jakie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią umowy lub 
zasadami wiedzy technicznej, tym bardziej, ze w dalszej części zapisu jest mowa o tym, iż Zamawiający może od 
umowy odstąpić, jak Wykonawca nie usunie w odpowiednim czasie wskazanych wad  - brak informacji nt wymaganego 
czasu do usunięcia wady.  
Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie, ponieważ podanie na tym etapie terminu usunięcia wady jest 
niemożliwe przed wystąpieniem takiej okoliczności. Zamawiający wyjaśnia, iż czas na usunięcie wady będzie 
adekwatny do jej rodzaju i jego ustalenie będzie możliwe dopiero w momencie powstania wady. 
 
Pytanie nr 5: 
par. 3 ust. 9 - rygor kary umownej w sytuacji nie usunięcia nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego - uwagi jw. - jaki tj. termin? prosimy o jego określenie.  
Ad. 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie, ponieważ podanie na tym etapie terminu usunięcia 
nieprawidłowości jest niemożliwe przed wystąpieniem takiej okoliczności. Zamawiający wyjaśnia, iż czas na usunięcie 
nieprawidłowości będzie adekwatny do ich rodzaju i jego ustalenie będzie możliwe dopiero w momencie powstania 
takich okoliczności. 
 
Pytanie nr 6 
par.3 ust. 12 – prosimy o wyłącznie rękojmi. 
Ad. 6. Nie, Zamawiający nie wyłączy rękojmi. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 
par 5 ust – prosimy o ograniczenie licencji wyłącznie na terytorium RP 
Ad. 7. Zamawiający wyjaśnia, że udzielona w ramach  umowy licencja jest ograniczona wyłącznie do terytorium RP. 
 
Pytanie nr 8 
par. 5 ust.1 – Prosimy o wprowadzenie zapisu zmodyfikowanego o możliwość wypowiedzenie licencji. Dotyczy 
wyłącznie przypadków gdy Zamawiający będzie korzystał z niej niezgodnie z przeznaczeniem i prawem 
Ad. 8. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie podanym w zapytaniu. 
 
Pytanie nr 9 
par. 7 – Prosimy o zamianę opóźnienia na zwłokę. Różnica jest zasadnicza w odpowiedzialności Wykonawcy a to 
dlatego, że w obu wypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych na siebie zobowiązań 
wynikających na przykład z zawartej umowy. Jednak zwłoki, czyli tzw. opóźnienia kwalifikowanego, dopuszcza się 
tylko ten dłużnik (usługodawca lub sprzedawca), który nie wykonał obiecanej w umowie usługi lub nie dostarczył 
kupionego towaru we właściwym terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych (do 
przekroczenia terminu doszło z jego winy, mającej najczęściej postać tzw. niedbalstwa), w przeciwieństwie do tzw. 
opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od 
opóźniającego się. 
Ad. 9. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie podanym w zapytaniu. 
 
Pytanie nr 10 
par. 7 ust. 1 pkt. a – g. Prosimy o zmniejszenie kar umownych z 0,49% do 0,10%.- 
Ad. 10. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie podanym w 
zapytaniu. 
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Pytanie nr 11 
par. 7 ust.4 – Prosimy o zmianę niniejszego zapisu. Brak demarkacji odpowiedzialności z tytułu poniesionej przez 
Wykonawcę winy przy nakładaniu kar umownych określonych w Umowie oznacza, że Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości związane z wykonaniem przedmiotu umowy, czy to powstałe na 
skutek wyłącznej jego winy czy też nie. Tak jednoznaczne i jednostronne zapisy, w którym to Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia należności przysługujących Zamawiającemu, który to dokonuje owego 
potrącenia być może bez ich zasadności (przyczynienie się do powstania szkody). Jest to o tyle istotne, że np. szkoda 
powstała z wyłącznej winy Zamawiającego, przyczynienie się Zamawiającego lub też osoby trzeciej do jej powstania, 
za którą w przedmiotowej umowie winę również przyjmuje na siebie Wykonawca; pozwalałaby Wykonawcy na 
uwolnienie się od obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy jego odpowiedzialność opiera się na zasadzie ryzyka. 
Tytułem przykładu w wyroku z 7. 04. 2005 r., Sąd Najwyższy stwierdził, że wyłączna wina w spowodowaniu szkody 
występuje tylko wtedy, gdy zawinione działanie poszkodowanego, było jedyną przyczyną wypadku. Dlatego szkoda nie 
powstała z wyłącznej winy poszkodowanego, gdy obok jego wadliwego postępowania była ona wynikiem jeszcze innej 
przyczyny. Analogicznie szkoda nie powstaje z wyłącznej winy Wykonawcy, gdy poza jego zawinionym działaniem, 
istnieją jeszcze inne choćby niezawinione przez przedsiębiorstwo przyczyny wypadku. Ryzyko: : owe uprawnienie bez 
wyjaśnienia zasadności ich potrącenia rodzi konsekwencje w postaci jednostronnego obniżenia wynagrodzenia a w 
konsekwencji być może do całkowitego braku opłacalności projektu. 
Ad. 11. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie podanym w 
zapytaniu. 
 
Pytanie nr 12 
par. 11 - brak możliwości przetwarzania danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych - przetwarzanie więc 
odbędzie sie zgodnie z umową lecz NIEZGODNIE z prawem. Prosimy o wprowadzenie zapisu: „W celu prawidłowego 
wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 
wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich 
rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu 
Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania 
Aplikacyjnego, jednak wyłącznie w celu ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych 
w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
Ad. 12. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 13 
Prosimy o wprowadzenie zapisów do przedmiotowej umowy dot. możliwości prowadzenia prac podwykonawczych. 
Ad. 13. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 14 
Ile licencji Wykonawca ma dostarczyć Modułu Komunikator? 
Ad. 14. Wykonawca ma dostarczyć Moduł Komunikator pozwalający na pracę nieograniczonej liczbie użytkowników. 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy o informację czy licencja bazy danych dostarczana w ramach przedmiotowego postępowania winna posiadać 
ograniczenie na pracę wyłącznie na dostarczanym oprogramowaniu aplikacyjnym? 
Ad. 15. Licencja bazy danych dostarczana w ramach przedmiotowego postępowania nie może posiadać ograniczenia 
na pracę wyłącznie na dostarczanym oprogramowaniu aplikacyjnym. 
 
Pytanie nr 16 
W związku z treścią §1 ust. 8 wzoru umowy (załącznik nr 22A i 22B) Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy polisa 
ubezpieczeniowa, o której mowa w tym przepisie ma obejmować okres wdrożenia, czy też okres wdrożenia i 
gwarancji. W drugim przypadku prosimy o dopuszczenie możliwości przedkładania polisy ubezpieczeniowej w każdym 
roku obowiązywania umowy, ponieważ w praktyce rynkowej nie zawiera się umów ubezpieczenia OC na okresy 
wieloletnie. 
Ad. 16. Zamawiający wyjaśnia, że polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w par. 1 ust. 8 ma obejmować termin 
wykonania zamówienia, o którym mowa w par. 2 ust. 1 wzorów umów- Załącznik nr 22A i 22B do SIWZ, a więc termin 
dostawy i wdrożenia, a także okres udzielenia gwarancji i  sprawowania nadzoru autorskiego (bez serwisu dla WSZN 
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Opole) (wraz z serwisem dla SWSNPC  Branice) przez okres 36 m-cy  od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego wdrożenia oprogramowania na warunkach określonych  w  Załączniku nr 8 do niniejszej umowy. 
Oczywiście Zamawiający dopuszcza możliwość przedkładania polisy ubezpieczeniowej w każdym roku obowiązywania 
umowy. 
 
Pytanie nr 17 
W związku z treścią §3 ust. 10 wzoru umowy (załącznik nr 22A i 22B) Wykonawca prosi o odstąpienie od obowiązku 
dołączania do dokumentacji powdrożeniowej protokołów odbioru. Należy zwrócić uwagę, że protokoły odbiorów 
częściowych będą już w posiadaniu Zamawiającego ponieważ są one sporządzane w dwóch egzemplarzach 
przeznaczonych dla każdej ze stron umowy (ponadto kopia protokołu dołączana jest również do faktury VAT 
dotyczącej płatności częściowej). Powielanie tych dokumentów nie znajduje więc żadnego uzasadnienia. Wykonawca 
prosi również o wykreślenie z omawianego przepisu obowiązku dołączenia protokołu rozruchu. Umowa nie przewiduje 
obowiązku sporządzania takiego dokumentu stąd też nie jest wiadomym czego ma on dotyczyć. 
Ad. 17. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 18 
W związku z treścią §7 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 22A i 22B) Wykonawca zwraca się z prośbą obniżenie kar 
umownych określonych w punkcie  oznaczonym  literą c) do poziomu 0,29% łącznej wartości przedmiotu zamówienia 
za każdy dzień opóźnienia , a kar określonych w punktach oznaczonych literami d)-g) do poziomu 0,19% łącznej 
wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca wskazuje, że kara umowna na poziomie 
0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia nosi znamiona kary rażąco wygórowanej w rozumieniu art. 484 
k.c. Zważywszy wartość zamówienia kwotowo tak zastrzeżona kara jest istotnie wysoka i nawet niewielkie opóźnienie 
skutkuje obowiązkiem obciążenia wykonawcy karą o znacznej wartości pomimo braku jakiejkolwiek szkody po stronie 
Zamawiającego. Nie ulega też wątpliwości, że wysokość kar powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju 
uchybienia. Inne skutki niesie bowiem opóźnienie w usunięciu błędu krytycznego, a inne opóźnienie w usunięciu błędu 
zwykłego. 
Ad. 18. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie podanym  
w zapytaniu. 
 
Pytanie nr 19 
W związku z treścią §13 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 22A i 22B) oraz rozdziału XVII.3 SIWZ Wykonawca prosi  
o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany stawki podatku VAT, do której doszłoby w okresie obowiązywania umowy; 
b) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiany 

obowiązujących przepisów prawnych, do których doszłoby w trakcie realizacji umowy, zmiany 
organizacyjne po stronie Zamawiającego itp.), które miałyby wpływ na terminową realizację 
zamówienia; 

c) wprowadzenie zmiany byłoby korzystne dla Zamawiającego. 
Ad. 19. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 20 
W związku z treścią §6 ust. 1 lit c) wzoru umowy (załącznik nr 22C i 22D) Wykonawca prosi o wyjaśnienie  
o jakiego rodzaju kodach mowa jest w tym przepisie. Prosimy o zdefiniowanie tego pojęcia ponieważ jest ono 
niejednoznaczne. 
Ad. 20. Zamawiający ma na myśli kody licencyjne (licencję). 
 
Pytanie nr 21 
W załączniku nr 3 do SIWZ – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego, Wymagania Ogólne – zapis 
dot. Wszystkich Modułów, pkt 11, Zamawiający wymaga: 
Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w wybranych polach jak ma być sformatowany 
wpis. W których polach system ma umożliwić definiowanie wielkości liter i jakie jest uzasadnienie takiego działania? 
Prosimy o podanie listy pól. 
Ad. 21. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający ma na myśli pola danych osobowych i adresowych 
wpisywanych ręcznie lub wczytywanych przy pomocy czytnika OCR. 
 
Pytanie nr 22 
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W załączniku nr 3 do SIWZ – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego, Ruch Chorych - Oddział, pkt 
2, Zamawiający wymaga: 
wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w tym: 
(…) 
obsługiwani w innych jednostkach 
Czy Zamawiający ma na myśli pacjentów posiadających pobyt  w innych jednostkach niż miejsce pracy zalogowanego 
użytkownika systemu? Jeśli nie to prosimy o wyjaśnienie. 
Ad. 22. Tak, Zamawiający ma na myśli pacjentów posiadających pobyt w innych jednostkach niż miejsce pracy 
zalogowanego użytkownika systemu. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 23 
W załączniku nr 3 do SIWZ – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego, Ruch Chorych - Oddział,  
pkt  2, Zamawiający wymaga: 
wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w tym: 
(…) 
obsługiwani w trybie IOM 
Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o pacjentów przebywających na oddziale OIOM? Jeśli nie prosimy  
o wyjaśnienie. 
Ad. 23. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający ma na myśli pacjentów posiadających w innych 
Oddziałach a obsługiwanych w trybie OIOM  na Oddziale bieżącym. 
 
Pytanie nr 24 
W załączniku nr 3 do SIWZ – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego, Ruch Chorych - Oddział, pkt 
17, Zamawiający wymaga: 
Dla oddziałów psychiatrycznych automatyczne informowanie personelu o terminie wypisu pacjenta  w zależności od 
rodzaju rozpoznania 
Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie system ma przypominać termin wypisu? Jaka cecha typu rozpoznania ma o 
tym decydować? 
Ad. 24. Kod ICD10. 
 
Pytanie nr 25 
W załączniku nr 3 do SIWZ – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego, Ruch Chorych – Rozliczenia 
z NFZ, pkt 67, Zamawiający wymaga: 
Eksport faktur rozliczeniowych do modułu Finansowo-Księgowego produkcji Asseco Poland 
Czy eksport faktur w formacie xml (REF) udostępnionym przez NFZ spełni zapis SIWZ? 
Ad. 25. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Format  xml (REF) jest to format aktualnie używany przez system 
finansowo-księgowy Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 26 
W załączniku nr 3 do SIWZ – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego, Przychodnia – Gabinet 
Lekarski, pkt 11, Zamawiający wymaga: 
Przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach: 
(…) 
automatyczny wpis do karty szczepień po oznaczeniu podania leku jako szczepienia 
Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym system do obsługi szczepień używa dedykowanej funkcji zamiast 
zlecenia podania leku? 
Ad. 26. Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 27 
W załączniku nr 3 do SIWZ – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego, Integracja RIS, pkt 9, 
Zamawiający wymaga: 
Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po odesłaniu wyników badania  
z systemu RIS 
Czy Zamawiający potwierdza że Wykonawca nie poniesie kosztów integracji systemów już posiadanych przez 
Zamawiającego a poniesie jedynie koszt  dostosowania dostarczanych systemów do integracji? 
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Ad. 27. Zamawiający przypomina, że w piśmie z dnia 10-02-2014 r. zamieszczonym w BIP Zamawiającego w zakładce 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2014 dla przedmiotowego postępowania wskazał, że w rozdz. I SIWZ dodaje się pkt 36,  
w tym lit.  e.  o następującej treści . 
,,e. Koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę na dostawę i wdrożenie oprogramowania 

aplikacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji  
i uwzględniający również, o ile będzie to konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany danych 
posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do integracji licencji”. 

 
Pytanie nr 28 
W załączniku nr 3 do SIWZ – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego, Integracja RIS, pkt 13, 15, 
19, 20 Zamawiający wymaga: 
13. Dostęp z systemu RIS do rejestru pacjentów w systemie HIS z celu umówienie na badanie 
15. Wgląd z systemu RIS do słowników systemów HIS jednostek zlecających, lekarzy kierujących systemu 
możliwością wprowadzenie, modyfikacji pozycji słownika 
19. Z poziomu RIS dopisanie pacjenta do kolejki oczekujących obsługiwanej w systemie HIS 
20. Z poziomu RIS usuwanie pacjenta z kolejki oczekujących obsługiwanej w systemie HIS 
Czy Zamawiający potwierdza że Wykonawca nie poniesie kosztów integracji systemów z już posiadanymi przez 
Zamawiającego a poniesie jedynie koszt  dostosowania dostarczanych systemów do integracji? Czy  
w przypadku braku możliwości przeprowadzenia integracji z poziadanym systemem RIS Zamawiający wyraża zgodę 
na wymianę systemu RIS? 
Ad. 28. Zamawiający przypomina, że w piśmie z dnia 10-02-2014 r. zamieszczonym w BIP Zamawiającego w zakładce 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2014 dla przedmiotowego postępowania wskazał, że w rozdz. I SIWZ dodaje się pkt 36,  
w tym lit.  e.  o następującej treści . 
,,e. Koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę na dostawę i wdrożenie oprogramowania 

aplikacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji  
i uwzględniający również, o ile będzie to konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany danych 
posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do integracji licencji”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wymianę systemu RIS. 
 
Pytanie nr 29 
W załączniku nr 3 do SIWZ – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego, Integracja RIS, pkt 18 
Zamawiający wymaga: 
Ponadto system RIS ma możliwość przeglądania dodatkowych danych personalnych i pobytu 
ewidencjonowanych w systemie InfoMedica (w zakresie regulowanym uprawnieniami dostępu do danych). 
Taki zakres integracji RIS z HIS wymaga dostarczenia systemu HIS Infomedica firmy Asseco. Prosimy o usunięcie 
zapisów wskazujących na konkretne oprogramowanie/producenta. 
Ad. 29. Zamawiający modyfikuje w treści Załącznika nr 3 do SIWZ pkt 18 w tabeli - Integracja z RIS w następujący 
sposób: 
 
jest: 
Ponadto system RIS ma możliwość przeglądania dodatkowych danych personalnych i pobytu ewidencjonowanych w 
systemie InfoMedica (w zakresie regulowanym uprawnieniami dostępu do danych). 
 
winno być: 
Ponadto system RIS ma możliwość przeglądania dodatkowych danych personalnych i pobytu ewidencjonowanych  
w systemie HIS (w zakresie regulowanym uprawnieniami dostępu do danych). 
 
Pytanie nr 30 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), pkt 8, Zamawiający wymaga: 
System musi natywnie wspierać wielojęzyczność przez mechanizmy wbudowane w rozwiązanie. 
Wielojęzyczność musi być wspierana w obrębie jednej warstwy metadanych i nie może wymagać dla każdego 
języka instalacji odrębnej warstwy metadanych lub ich części. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 30. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 31 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), pkt 15, Zamawiający wymaga: 
System musi pozwalać na dostęp do danych na poziomie warstwy biznesowej metadadanych za pomocą 
sterownika ODBC. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 31. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 32 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), pkt 18, Zamawiający wymaga: 
System musi zapewnić możliwość wykonania analiz „write-back”. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 32. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 33 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), pkt 23, Zamawiający wymaga: 
23. System musi umożliwiać prezentację danych na raportach z wykorzystaniem takich wizualizacji jak: 
Performance Tiles, Waterfall, Map, 100 Percent Stacked Chart, Null Non-Surpression, Breadcrumbs, Trellis, 
Zamrożonych nagłówków tabeli i tabeli przestawnych. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o usunięcie punktu. 
Ad. 33. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 34 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), pkt 24, Zamawiający wymaga: 
24. System musi rekomendować użytkowników odpowiedni sposób wizualizcji danych w zależności od 
danych zdefiniowanych w kryterium raportu tzw.data-driven insight. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 34. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 35 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
System powinien pozwalać użytkownikowi na drążenie hierarchii wymiaru (tzw.”drzewko”) a nie wyłącznie 
jego atrybutów. Powinna być zapewniona możliwość generowania raportu opartego jednocześnie o hierachię 
wymiarów i atrybuty. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 35. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 36 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
System musi umożliwić automatyczną konwersję kokpitu menadżerskiego z raportami do raportu 
operacyjnego. 
Prosimy o uszczegółowienie lub usunięcie punktu SIWZ, ponieważ specyfikacja nie zawiera definicji raportu 
operacyjnego i cech jakie ma posiadać taki raport. 
Ad. 36. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 37 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
Dostęp do kokpitów, tworzenie raportów ad-hoc i tworzenie raportów operacyjnych (tzw. pixel-perfect) musi 
być realizowane poprzez jeden spójny interfejs oparty o przeglądarkę www.   
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 37. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 38 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
System powinien zapewniać możliwość historyzacji analiz i raportów w postaci migawek z możliwością 
tworzenia dokumentów PDF zawierających pełną historię zmian. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 38. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 39 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
System musi mieć możliwość tworzenia bezpośrednio z kokpitu zapytań analitycznych opartych o SQL 
bazujących na modele logicznym metadanych serwera BI i bezpośrednich strukturach fizycznych podpiętych 
do serwera BI. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 39. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 40 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
System musi zapewniać obsługę funkcji szeregów czasowych jak np. SQL PERIODROLLING, AGGREGATE 
AT, AGO, TODATE 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 40. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 41 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
System musi pozwalać na wykonanie fizycznego zapytania lub wywołanie funkcji bazy danych bezpośrednio 
na raporcie BI, przy czym raport może zawierać jednocześnie kolumny pochodzące z modelu metadanych 
serwera analitycznego BI jak i bezpośrednie odwołanie do zapytań/funkcji źródła danych. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 41. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 42 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
System music zapewniać wbudowaną możliwość  wywołania webservice bezpośrednio z raportu z 
możliwością przekazania wybranych parametrów raportu. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 42. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 43 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
Kokpit powinien posiadać możliwość łatwej komunikacji strategii przedsiębiorstwa poprzez zbalansowaną 
kartę wyników (ang.Balanced Scorecard). Zbalansowana karta wyników powinna być oparta o jeden spójny z 
serwerem BI model metadanych (nie jest akceptowalne tworzenie dodatkowego, osobnego modelu 
metadanych). 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 43. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 44 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
System musi pozwalać użytkownikowi na zdefiniowanie procesu obserwowania wyników zwracanych przez 
raport lub raporty w sposób cykliczny i alertowania użytkownika jeżeli wartości progowe zostaną 
przekroczone. System musi zapewniać możliwość sekwencyjnego obserwowania zdarzeń tzn. jeżeli jeden 
proces obserwacji wyników zwróci oczekiwane rezultaty może zostać uruchomiony kolejny proces lub 
procesy sprawdzające kolejne obszary. W rezultacie użytkownik powinien dostać stosowne powiadomienie 
mailem lub w postaci przycisku na kokpicie BI. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 44. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 45 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
System musi pozwalać na tworzenia skryptów do zarządzania systemem BI z wykorzystaniem JMX. 
Wskazujemy, że punkt jest funkcjonalnością występującą tylko w Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady 
uczciwej konkurencji. Prosimy o usunięcie punktu. 
Ad. 45. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 46 
W załączniku nr 11 do SIWZ – Wymagana systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy danych dla BI 
Załącznik nr 10), Zamawiający wymaga: 
System musi zapewniać możliwość wykorzystania natywnych mechanizmów bazy danych Oracle takich jak : 
szyfrowanie, VPD, Data Masking oraz failover. 
Wskazujemy, że punkt jest wskazuje na bazę danych Oracle BI Enterprise Edition i narusza zasady uczciwej 
konkurencji. Prosimy o modyfikację lub usunięcie punktu SIWZ. 
Ad. 46. Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 47 
W załączniku nr 5 do SIWZ – „Próbka” – zakres prezentacji, MPI – Konfigurator, Zamawiający wymaga: 
Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o zmianie planowanego terminu 
udzielenia usługi w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomień, powiadomienie SMS, powiadomienie e-
mail). 
Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o potwierdzeniu planowanego 
terminu udzielenia usług w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomień, powiadomienie SMS, 
powiadomienie e-mail). 
Proszę o informację czy Zamawiający będzie wykorzystywał podział na klasy pacjentów w e-Portalu? 
Ad. 47. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Pacjent: pierwszorazowy,  zaufany, VIP, standardowy. 
 
Pytanie nr 48 
W załączniku nr 5 do SIWZ – „Próbka” – zakres prezentacji, MPI – Administrator, Zamawiający wymaga: 
Możliwość przydzielania uprawnień do zmieniających się w czasie zasobów. 
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli  w tym punkcie SIWZ? 
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Ad. 48. Zamawiający wymaga możliwości szybkiej zmiany uprawnień do zasobów, które wcześniej zostały 
rozplanowane, a nie ma możliwości ich wykorzystania. 
 
Pytanie nr 49 
W załączniku nr 4 do SIWZ, System Informacji Zarządczej (oparty o BI zgodnie z zał. nr 12 do SIWZ),  Zamawiający 
wymaga: 
Utylizacja zasobów – oddziały  
Utylizacja zasobów – przychodnia  
Utylizacja zasobów – pracownie diagnostyczne  
Utylizacja zasobów – laboratoria 
Utylizacja zasobów – Sprzęt 
Prosimy o usunięcie punktu SIWZ, ponieważ żaden z systemów objętych bieżącym postępowaniem zgodnie  
ze specyfikacją nie posiada funkcjonalności umożliwiającej ewidencję takich danych. 
Ad. 49. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Utylizacja zasobów = Wykorzystanie zasobów. Dane niezbędne  
do wykorzystania w/w raportów winny być  zbierane w systemach dziedzinowych tj. Ruch Chorych, Przychodnia, 
Pracownie Diagnostyczne itp. 

 
Pytanie nr 50 
W załączniku nr 4 do SIWZ, MPI – Konfigurator, Zamawiający wymaga: 
Definiowanie rodzajów świadczonych usług, przypisywanie usług do zdefiniowanych rodzajów 
Proszę o wyjaśnienie o jakich rodzajach usług jest mowa w tym zapisie? 
Ad. 50. Kategoryzowanie usług, np.: badania, konsultacje. 
 
Pytanie nr 51 
W załączniku nr 4 do SIWZ, MPI – Konfigurator, Zamawiający wymaga: 
Definiowanie klas pacjentów – użytkowników modułu e-Pacjent 
Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wykorzystywał podział na klasy pacjentów w e-Portalu? 
Ad. 51. Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Pacjent: pierwszorazowy,  zaufany, VIP, standardowy. 

 
Pytanie nr 52 
W załączniku nr 4 do SIWZ, MPI – ePacjent, Zamawiający wymaga: 
Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług. 
Prosimy o informację jakie rodzaje usług są u Zamawiającego wykorzystywane? 
Ad. 52. Kategoryzowanie usług, np.: badania, konsultacje. 
 
Pytanie nr 53 
W załączniku nr 4 do SIWZ, MPI – Administrator, Zamawiający wymaga: 
Tworzenie grup użytkowników; przyporządkowanie użytkowników do grup. 
Prosimy o wyjaśnienie o jakim podziale na grupy jest mowa w tym zapisie? 
Ad. 53. Grupa = Klasa. Po zdefiniowaniu klas, Zamawiający wymaga udzielenia uprawnień tej klasie. 
 
Pytanie nr 54 
Zał nr 6 - Czy będzie wystarczającym jeśli Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z systemu cz. medycznej?   
Czy wymagane szkolenie administratora winno obejmować  również ePacjent, eKontrahent, eRehabiltacja, 
Zamówienia Publiczne i Zamówienia Wewnętrzne?  
Ad. 54. Zamawiający wymaga przeszkolenia administratora ze wszystkich Modułów wskazanych w SIWZ włącznie ze 
szkoleniem z zakresu administrowania bazą danych (pięciodniowe autoryzowane szkolenie organizowane przez 
producenta software, dotyczące zagadnień administracyjnych i występujące w aktualnej ofercie producenta). 
 
Pytanie nr 55 
Zał nr 7 - Czy będzie wystarczającym jeśli Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z systemu cz. medycznej?  
Czy wymagane szkolenie administratora winno obejmować również ePacjent, eKontrahent, Zamówienia Publiczne?  
Ad. 55. Zamawiający wymaga przeszkolenia administratora ze wszystkich Modułów wskazanych w SIWZ włącznie  
ze szkoleniem z zakresu administrowania bazą danych (trzydniowe autoryzowane szkolenie organizowane przez 
producenta software, dotyczące zagadnień administracyjnych i występujące w aktualnej ofercie producenta). 
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Pytanie nr 56 
Czy Zamawiający dopuszcza wymianę oprogramowania administracyjnego? 
Ad. 56. Zamawiający nie dopuszcza wymiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 57 
W przypadku zgody na wymianę systemu administracyjnego - czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie danych 
nie później niż do 31.10.2014 (koniec II Etapu)? 
Ad. 57. Zamawiający nie dopuszcza wymiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 58 
Czy wskazany wolumen ilości danych do przeniesienia dot. danych skompresowanych/spakowanych? 
Ad. 58. Wskazany wolumen ilości danych do przeniesienia dot. danych nieskompresowanych. 
 
Pytanie nr 59 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie danych systemu medycznego w terminie do 31.10.2014 (koniec II 
Etapu)? 
Ad. 59. Zamawiający wymaga by dane były przeniesione do zakończenia I Etapu . 
 
Pytanie nr 60 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu Apteki Szpitalnej w technologii klient-serwer? 
Ad. 60. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 61 
Zał. nr 4 Rozbudowa systemu str. 1 pkt 6 - "Wszystkie moduły / systemy pochodzą od jednego producenta" 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę Zamówień Publicznych, Zamówień Wewnętrznych, Komunikatora, 
System Informacji Zarządczej (Cognos) innego producenta niżeli pozostałe Moduły? 
Ad. 61. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 62 
Zał 16, Pakiet 1 Czy każdy z dostarczanych Modułów winien być osobno wypisany w poz. 1 i 2? 
Ad. 62. Tak zgodnie z SIWZ  w tabeli formularza ofertowego- Załącznik nr 16 do SIWZ, a dotyczącej wyliczenia ceny 
ofertowej na wykonanie pakietu 1, Zamawiający w kolumnie 3 wymaga wyszczególnienia wszystkich dostarczanych 
modułów oraz ich producentów. 
 
Pytanie nr 63 
Zał. nr 4 Rozbudowa systemu str. 1 pkt 4   "Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych" 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę Zamówień Publicznych, Zamówień Wewnętrznych, System Informacji 
Zarządczej (Cognos) na innej platformie bazodanowej niżeli pozostałe Moduły? 
Ad. 63. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający będzie weryfikować 
spełnienie w/w funkcjonalności w trakcie badania próbki systemu. 
 
Pytanie nr 64 
Zał. 4 str. 13 poz. 4 - Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadającym rejestrem HIS (ang. Hospital 
Information System). 
Czy Zamawiający wyraża zgodę by struktura organizacyjna nie była zintegrowana z HIS? 
Ad. 64. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający będzie weryfikować 
spełnienie w/w funkcjonalności w trakcie badania próbki systemu. 
 
Niezależnie od powyższego Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w rozdz. I  w pkt 20 w następujący sposób: 
 
jest: 
,,Dostawa  oprogramowania bazodanowego z trzyletnią możliwością dokonywania aktualizacji baz danych 
(niewyłączna licencja na czas nieokreślony bez prawa wypowiedzenia) –opis wymagań bazy danych w Załączniku nr 
10 do SIWZ, zakres ilościowy Załącznik nr 12 i 13”. 
 
winno być: 
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,,Dostawa  oprogramowania bazodanowego (niewyłączna licencja na czas nieokreślony bez prawa wypowiedzenia)  
–opis wymagań bazy danych w Załączniku nr 10 do SIWZ, zakres ilościowy Załącznik nr 12 i 13”. 
 
Ponadto Zamawiający w rozdz. I SIWZ dodaje pkt 37 o następującej treści: 
37. Protokoły wymiany miedzy poszczególnymi systemami są dostępne w Załączniku pod nazwą ,,PROTOKOŁY 
WYMIANY”. 
 
Z uwagi na konieczność dokonania  zmiany w zapisach Załączników nr 3 i 10 do, Zamawiający zamieści je na swojej  
stronie internetowej: www.wszn.opole.pl w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 2014 dla przedmiotowego 
postępowania w dniu dzisiejszym. Zmiana została zaznaczona w kolorze zielonym. Ponadto Zamawiający zamieści 
Załącznik pod nazwą ,,PROTOKOŁY WYMIANY”. 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacja stanowią  integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

       Dyrektor Zespołu 

       /mgr Krzysztof Nazimek/ 
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