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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/20/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1. Pytanie do wymagania nr 26 w załączniku nr 5 do SIWZ.  

a. Co dokładnie Zamawiający rozumie przez stwierdzenie, że kartoteka zawiera 
informacje o ubezpieczeniach? Czy chodzi o ubezpieczycieli innych niż NFZ? Jeśli 
tak to proszę o wymienienie, o jakich ubezpieczycieli chodzi?  

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje, że w informacjach o ubezpieczeniu możliwe będzie 
zamieszczenie np. numeru książeczki ubezpieczeniowej. 
 
b. Czy zostanie uznane za wystarczające rozwiązanie, w którym dane małżonka będą 

ewidencjonowane jako dane osób upoważnionych do informacji o stanie zdrowia 
pacjenta oraz osób upoważnionych do odbioru dokumentacji w przypadku śmierci 
pacjenta? 

Odpowiedź: 
Dane osoby upoważnionej do informacji o stanie zdrowia pacjenta i dane małżonka nie 
są tożsame. Takie rozwiązanie nie jest wystarczające. 
 

2. Pytanie do wymagania nr 75 w załączniku nr 5 do SIWZ.  
Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie: „zmiana terminu edycji i tworzenia 
opisów badań pacjenta”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje od systemu, stosownie do wymogu opisanego w punkcie 82 
załącznika nr 5 do SIWZ, że tworzenie i edycja opisu badania możliwe będzie tylko  
w terminie określonym przez Administratora. Punkt 75 mówi o możliwości wydłużenia 
w/w terminu dla pojedynczych badań. 
 

3. Pytanie do wymagania nr 82 w załączniku nr 5 do SIWZ.  
Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie: „Administrowanie terminami 
tworzenia i zatwierdzania opisów badań”? 

Odpowiedź: 
Przez administrowanie terminami (pkt 82) Zamawiający rozumie możliwość 
definiowania terminów w jakich możliwe będzie tworzenie i edycja opisów badań. 
 

4. Pytanie do wymagania nr 128 w załączniku nr 5 do SIWZ.  
Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie: „Kontrola faktu powiadomienia 
pacjenta o przyjęciu do szpitala”? 

Odpowiedź: 
Przez „Kontrola faktu powiadomienia pacjenta o przyjęciu do szpitala” (pkt 128) 
Zamawiający rozumie możliwość odnotowania w systemie, że pacjent został 
powiadomiony o planowanym terminie przyjęcia do szpitala. 
 
 
 



  

5. Pytanie do wymagania nr 129 w załączniku nr 5 do SIWZ.  
Czy przegląd księgi oczekujących wg wybranego lub wszystkich oddziałów zostanie 
uznany za spełnienie wymagania 129 o treści „Podgląd umówień pacjentów do 
szpitala wg wybranego lub wszystkich oddziałów”? 

Odpowiedź: 
Tak. 
 

6. Pytanie do wymagania nr 130 w załączniku nr 5 do SIWZ.  
Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie: „Kontrola otwartych pobytów 
szpitalnych pacjenta”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, by system umożliwiał przyjęcie pacjenta na pobyt szpitalny, 
mimo że nie został zakończony (w systemie) poprzedni. Zdarzają się takie sytuacje. 
Muszą być one jednak sygnalizowane i nadzorowane. Sposób realizacji wymogu 
Zamawiający pozostawia Oferentowi. 
 

7. Pytanie do wymagania nr 146 w załączniku nr 5 do SIWZ.  
Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie: „Kontrola otwartych pobytów 
oddziałowych”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, by system umożliwiał przyjęcie pacjenta na pobyt oddziałowy, 
mimo że nie został zakończony (w systemie) poprzedni. Zdarzają się takie sytuacje. 
Muszą być one jednak sygnalizowane i nadzorowane. Sposób realizacji wymogu 
Zamawiający pozostawia Oferentowi. 
 

8. Pytanie do wymagania nr 154 w załączniku nr 5 do SIWZ.  
Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie: „Kontrola kompletności 
dokumentacji medycznej pacjenta”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje, że system kontroluje czy wszystkie opisy badań stworzone  
i zatwierdzone zostały wydrukowane. 
 

9. Pytanie do wymagania nr 163 w załączniku nr 5 do SIWZ.  
Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie: „Tworzenie karty kosztów w czasie 
trwania zabiegu”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający planuje rozliczanie materiałów zużywanych do zabiegu bezpośrednio na 
sali operacyjnej. System powinien posiadać taką funkcjonalność. 
 

10. Pytanie do wymagania nr 244 w załączniku nr 5 do SIWZ.  
Co Zamawiający rozumie przez „wyróżniki”? 

Odpowiedź: 
Przez wyróżnik Zamawiający rozumie dodatkowy parametr skojarzony  
z towarem/lekiem umożliwiający grupowanie towarów/leków. 
 

11. Dotyczy zapisu w pkt. 4.1.b w SIWZ: „Warunek ten będzie spełniony przez 
wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od dnia 
ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, co najmniej 1 dostawę i wdrożenie modułów ZSI odpowiadające swoim 
rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.”  

Jakie i ile modułów co najmniej, musi się znajdować się we wskazanej dostawie 
(wykonanym zamówieniu wymienianym przez Oferentów w Załączniku nr 12 do 
SWIZ), aby Zamawiający uznał ją za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem  
i wartością przedmiotowi zamówienia? Czy musi to być dostawa o wartości co 
najmniej 500 tys. zł i zawierająca, co najmniej nast. moduły: Apteka, Apteka 
Oddziałowa, Ruch Chorych, Przychodnia, Laboratorium Analityczne  
i Mikrobiologiczne (wraz z podłączeniem aparatów), Pracownie Diagnostyczne, 
Zlecenia, Blok Operacyjny, Zakażenia szpitalne? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie precyzuje ilości i rodzaju modułów oraz wartości kontraktu. Kontrakt 
musi być zbliżony zakresem i wielkością do oferty Oferenta. 
 



  

12. Czy wszystkie zaoferowane moduły muszą być wyprodukowane przez jednego 
producenta?  

Odpowiedź: 
Tak. 
 

13. Jakimi parametrami musi charakteryzować się dostarczony Serwer Bazy Danych?  
Czy zastosowany Serwer Bazy Danych musi: 
 mieć możliwość składowania w bazie danych długich wierszy, których rozmiar 

przekracza rozmiar bloku bazy danych, 
 mieć możliwość tworzenia procedur składowanych w bazie danych - motor bazy 

danych musi mieć wbudowany język proceduralny blokowy, z wbudowaną obsługą 
wyjątków, 
 mieć wbudowaną wirtualną maszynę Javy, 
 obsługiwać języki narodowe, 
 mieć możliwość przetwarzania transakcyjnego, 
 mieć możliwość izolowania transakcji pozwalającego na uzyskanie spójnego wyniku 

zapytania w czasie modyfikowania odpytywanego zakresu danych i jednocześnie brak 
blokowania transakcji przez niezależne odpytywanie zbioru danych podlegających 
modyfikacji, 
 mieć możliwość wykonywania backup'ów online, 
 mieć możliwość odtwarzania bazy danych na poziomie całej bazy danych, plików 

danych, bloków danych, 
 mieć możliwość odtworzenia stanu bazy danych (pliku, bloku) do stanu z chwili 

wystąpienia awarii, 
 mieć możliwość odtworzenia bazy danych do stanu z przeszłości, 
 mieć mechanizmy wyzwalaczy (triggers) działające a poziomie zmian w tabelach jak 

i na poziomie zdarzeń występujących w motorze bazy danych (np. tworzenie / 
zamykanie sesji, wykonywanie operacji zmieniających logiczną strukturę bazy danych 
itd), 
 wspierać język XML poprzez wbudowane parsery, procesory XML'a. 

Odpowiedź: 
Parametry bazy danych Zamawiający określił w pkt. 5 załącznika nr 5 do SIWZ. 

14. Czy zastosowany Serwer Bazy Danych musi charakteryzować się skalowalnością, 
gwarantować technologię 4GL, obsługę SQL i być niezależny od platformy systemowej 
i sprzętowej? 

Odpowiedź: 
Parametry bazy danych Zamawiający określił w pkt. 5 załącznika nr 5 do SIWZ. 

 
15. Czy system musi pozwalać na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci 

elektronicznej do modułów pakietu MS Office. Musi przygotowywać wyniki 
sprawozdań i analiz w postaci plików MS Office (np. MS Excel) oraz automatycznie 
(mechanizm OLE)? 

Odpowiedź: 
Wymogi dotyczące przekazywania wyników sprawozdań Zamawiający określił  
w pkt. 214 załącznika nr 5 do SIWZ. 
 

16. Czy system Laboratorium musi mieć możliwość jednoczesnej obsługi pacjentów 
hospitalizowanych i niehospitalizowanych? 

Odpowiedź: 
Moduł laboratorium musi obsługiwać pacjentów hospitalizowanych  
i niehospitalizowanych. Tak Zamawiający rozumie pkt 178 załącznika nr 5 do SIWZ. 

 
17. Czy system Laboratorium musi mieć eksport danych statystycznych oraz ilościowych 

o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego z możliwością wczytania do 
posiadanych modułów Finansowo-Księgowo-Kosztowych? 

Odpowiedź: 
Wymogi dotyczące eksportu danych statystycznych określił Zamawiający w pkt. 214 
załącznika nr 5 do SIWZ. 
 



  

18. Czy Zamawiający oczekuje realizacji następujących wymagań specyficznych dla 
Stacji Dializ: 
• zarządzanie konfiguracją i planowaniem usług: 
o prowadzenie katalogu usług wykonywanych w Stacji Dializ, 
o prowadzenie listy dializatorów z możliwością przypisywanie do nich pacjentów  
i konfigurowaniem liczby reutylizacji dializatora, 
o prowadzenie listy aparatów,  
o prowadzenie listy personelu medycznego, 
o generacja grafików (terminarzy) z dokładnością do sal i dziennych tur dializ, 
o wprowadzanie planu badań laboratoryjnych dla grupy pacjentów stałych  
w zadanym okresie, np. roku,  
o prowadzenie listy biorców w celu generowania skierowań na dodatkowe badania 
zgodnie z planem badań. 
• przegląd i modyfikacja danych pacjenta: 
• dostęp do skorowidza pacjentów podsystemu Stacja Dializ z możliwością integracji  
z pozostałymi podsystemami medycznymi (Ruch Chorych, Przychodnia), 
• wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów. 
• rejestracja i modyfikacja grup danych o pacjentach, w tym: 
o dane osobowe, 
o dane o ubezpieczycielu, 
o dane o zatrudnieniu, 
o dane o dokumentacji i miejscu jej składowania,  
o dane o dializach z podziałem na dane ogólne, dane o antygenach i przeciwciałach, 
dane o dostępie naczyniowym, dane o aktualnym dializatorze, dane o aktualnym 
statusie na liście biorców,  
o wskaźniki „wydializowania” (wskaźnik używany przez stację może być wybrany  
z listy dostępnych wskaźników standardowych).  
• możliwość ograniczenia zakresu wprowadzanych danych w przypadku dializ 
ostrych, 
• przegląd danych archiwalnych pacjenta i śledzenie historii zmian,  
• przegląd kontaktów pacjenta ze Stacją Dializ, w zakresie: 
o wizyt w Stacji Dializ,  
o usług wykonanych pacjentowi w Stacji Dializ z uwzględnieniem personelu 
wykonującego, 
o pobytów na oddziałach szpitalnych, 
o wyników badań.  
• wprowadzanie zleceń na usługi Stacji Dializ: 
o możliwość realizacji zleceń wewnętrznych z innych jednostek organizacyjnych 
Zamawiającego (w przypadku systemu zintegrowanego), 
o możliwość wprowadzania zleceń zewnętrznych (skierowań z innych podmiotów).  
• wspomaganie planowania dializ w oparciu o grafiki (terminarze) sal i tur: 
o rezerwacja wolnych terminów na dializy w oparciu o dostępne aparaty i dializatory, 
o możliwość kopiowania zaplanowanych dializ dla pacjentów z tygodnia bieżącego na 
kolejny,  
o przegląd listy zaplanowanych dializ i badań laboratoryjnych, 
o wizualizacja (różne kolory) stanu realizacji dializy  
o możliwość anulowania zaplanowanych wizyt, 
o przegląd i wydruk listy zarejestrowanych pacjentów, 
o możliwość pominięcia planowania w przypadku dializ ostrych. 
o automatyczna generacja zleceń na badania laboratoryjne dla pacjentów stałych  
w oparciu o wprowadzony plan badań, 
o automatyczna generacja zleceń na badania laboratoryjne dla biorców w oparciu  
o wprowadzony plan badań, 
o wspomaganie realizacji wizyty (dializy):  
o dostęp do wszystkich kategorii danych o pacjencie zaewidencjonowanych  
w systemie, w tym danych z poprzednich wizyt,  
o ewidencja danych o przebiegu wizyty:  
 czas trwania wizyty,  
 wykonane procedury,  
 podane leki,  
 zużyte materiały (w tym dializatory), 



  

 personel wykonujący dializę. 
o ewidencja parametrów przebiegu dializy z możliwością kopiowania z poprzedniej 
wizyty, z podziałem na grupy danych o:  
 wykonaniu dializy,  
 pacjencie,  
 programie dializy,  
 płynie,  
 wkłuciach, 
 ultrafiltracji.  

o wprowadzanie zleceń na inne usługi,  
o ewidencja danych do rozliczeń z płatnikiem,  
o ewidencja wydanych skierowań i innych dokumentów.  
o prowadzenie statystyki i dokumentacji medycznej:  
 prowadzenie ksiąg, rejestrów: 

o Księga Dializ  
o Rejestr Biorców, także w postaci elektronicznej  
 możliwość wykorzystania zdefiniowanych szablonów wydruków: 

o Przebieg hemodializy, 
o Karta informacyjna o wykonanych hemodializach (dla pacjentów niebędących 
pacjentami stałymi), 
o Karta informacyjna o sposobie dializowania (dla pacjentów planujących czasowe 
dializowanie w innym miejscu). 
 możliwość definiowania własnych szablonów wydruków. 
 czynności analityczno – sprawozdawcze: 
 możliwość wykorzystania raportów wbudowanych, w tym: 

o liczba wykonanych hemodializ, 
o zestawienie wykonanych hemodializ. 
 możliwość definiowania własnych wykazów (moduł Wykazy). 
 rozliczanie usług z płatnikami za pomocą:  

o Pakietu Świadczeniodawcy 
o KSSWD  
 integracja z innymi modułami systemu medycznego: 
 współpraca z modułem Apteczka oddziałowa w zakresie ewidencji zużytych leków  

i materiałów (w tym dializatorów) oraz automatycznej aktualizacji stanów 
magazynowych, 
 współpraca z pozostałymi podsystemami medycznymi w zakresie wzajemnego 

udostępniania danych o pacjentach, danych zlecenia i danych o jego wykonaniu  
(w tym Laboratorium), 
 współpraca z modułem Dokumentacji formularzowej w zakresie wykorzystania 

formularzy zaprojektowanych przez użytkownika,  
 współpraca z modułami Rachunku Kosztów Leczenia  

Odpowiedź: 
Wymogi dotyczące modułu stacji dializ określił Zamawiający w pkt. 84-85 załącznika 
nr 5 do SIWZ. 
 

19. Czy Zamawiający oczekuje realizacji następujących wymagań specyficznych dla 
Laboratorium: 
zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne i bazą danych pacjentów: 

 
 wyszukiwanie pacjentów w bazie wg różnych kryteriów, 
 rejestracja i modyfikacja danych pacjentów, 
 rejestracja zlecenia: 

- manualne, 
- z czytnika OMR, 

 kontrola kompletności danych zlecenia, 
 nadzór nad stanem wykonania poszczególnych zleceń, 
 generacja listy materiałów do pobrania przez laboratorium, 
 obsługa zleceń badań wieloparametrowych np. morfologia i badań panelowych 

(standardowe zestawy badań). 
 
 



  

rejestracja przyjęcia materiału do laboratorium: 
 

 identyfikacja zlecenia na podstawie kodu kreskowego przyjmowanego materiału,  
 integracja z Punktem Pobrań w zakresie przyjmowania danych o pobraniu 

materiału (data, godzina, osoba pobierająca, uwagi), 
 wspomaganie rozdziału materiału do poszczególnych pracowni – rozdział na statywy 

poszczególnych pracowni, 
 możliwość rejestracji przyjęcia materiału wg zleceń lub wg rodzaju przyjmowanego 

materiału, 
 możliwość dodrukowania etykiet kodów kreskowych dla powielanych materiałów, 
 przekazanie do zleceniodawcy informacji o przyjęciu materiału do laboratorium, 
 możliwość nadawania ręcznie lub automatycznie niezależnej numeracji próbek (dla 

nadawania automatycznego wg zdefiniowanych sekwencji). 
 
obsługa stanowiska pomiarowego: 
 

 obsługa stanowisk manualnych, stanowisk z analizatorami jednokierunkowymi, 
dwukierunkowymi, odpytującymi, 

 identyfikacja i wyszukiwanie zlecenia i próbki na podstawie kodu kreskowego,  
 możliwość oznaczenia pozycji próbki na statywach pracowni i wyszukiwanie próbek 

na statywach, 
 przegląd listy zleceń wg badań do realizacji na danym stanowisku, 
 obsługa stanowisk zapasowych, 
 pobranie zleceń, 
 utworzenie list roboczych, z możliwością wydruku list roboczych dla stanowisk 

manualnych, 
 wysłanie listy roboczej do analizatorów dwukierunkowych,  
 automatyczne odpowiadanie na zapytania analizatorów odpytujących, 
 przyjęcie i akceptacja wyników z aparatu, 
 wpis ręczny lub korekta wyników z możliwością dopisania komentarzy, 
 obsługa powtórek, 
 automatyczny dobór wartości referencyjnych dla badania w zależności od kryteriów, 

takich jak: 
- wiek, 
- płeć, 
- zażywane leki, 
- postawiona diagnoza, 
- tydzień ciąży, 
- cykl menstruacyjny. 

 kontrola delta check, 
 możliwość medycznej weryfikacji wyników (autoryzacja) bezpośrednio na 

stanowisku, 
 wydruki wyników stanowiska, 
 rejestr czynności obsługi aparatu, 
 rejestr odczynników.  

 
zarządzanie wynikami: 
 

 medyczna weryfikacja wyników, 
 wydruk autoryzowanych i nie wydrukowanych wyników, 
 stan wykonania wyników z podziałem na grupy, 
 przeglądanie i odpis wyników archiwalnych pacjenta, 
 przenoszenie wyników do archiwum, 
 możliwość wykorzystania słownika tekstów standardowych do opisów wyników 

badań, 
 możliwość zdefiniowania reguł wyliczających wynik badania z zestawu innych 

badań oraz zasad automatycznego opisu wyniku poprzez dołączanie zdefiniowanych 
wcześniej komentarzy, 

 możliwość organizacji wyników w odrębne kolejki wyników i kolejki weryfikacji  
w celu ułatwienia zarządzania potokiem danych. 
 
 



  

raporty statystyczne z możliwością prezentacji graficznej: 
 

 obciążenie stanowisk i aparatów pomiarowych, 
 sumaryczne zestawienia wszystkich wykonanych badań na aparatach, 
 zestawienia wykonanych badań przez pracownie laboratoryjne, 
 zestawienia wykonanych badań dla poszczególnych zleceniodawców, 
 statystyczna analiza wyników jednego badania, 
 zestawienie badan wg lekarzy zlecających, wg pacjentów, 

prowadzenie Księgi Laboratoryjnej i Ksiąg Pracowni, 
 
dodatkowo w zakresie specyfiki stanowisk Pracowni mikrobiologii: 
 

 podział systematyczny według Bergey’a dla wyhodowanych drobnoustrojów, 
 tworzenie standardowych zestawów antybiogramów z możliwością uzupełniania na 

etapie realizacji badania, 
 wprowadzanie bionumerów z pasków testów identyfikacyjnych wg słownika testów, 
 możliwość podłączenia medycznych aparatów mikrobiologicznych, 
 wprowadzanie danych wg słowników mechanizmów oporności, 
 oznaczanie drobnoustrojów alarmowych, 
 ewidencja poszczególnych etapów realizacji badania mikrobiologicznego, 
 ewidencja podłoży hodowlanych i butelek z krwią na posiew, 
 możliwość prowadzenie statystyk mikrobiologicznych: 

- analiza epidemiologiczna: częstotliwość występowania drobnoustrojów  
wg klasyfikacji Bergey’a i wg zleceniodawców, 
- lekooporność drobnoustrojów wg antybiotyków, wg drobnoustrojów dla wybranych 
zleceniodawców, badań, antybiogramów, itp., 
- analiza mechanizmów oporności wg zleceniodawców i drobnoustrojów, 
- statystyki zużycia podłoży hodowlanych i testów identyfikacyjnych. 
 
możliwość prowadzenie kontroli jakości, 
 

 konfiguracja parametrów kontroli jakości: 
- definicja materiałów kontrolnych, 
- definicja metod pomiarowych z możliwością zebrania ich w panele, 
- definicja aparatów, na których odbywają się pomiary,  
- definicja komentarzy i metod naprawczych do uzyskanych wyników kontroli,  
- definicja wartości statystycznych dla kontrolowanych metod pomiarowych, 

 włączanie reguł kontrolnych Westgarda (1_2s, 1_2.5s, 1_3s, 1_3.5s, 2_2s, 2z3_2s, 
R_4s, 3_1s, 4_1s, 10x(9x,8x), 7T :  
- jako ostrzeżenia, 
- sygnalizacja znajdowania się metody pomiarowej poza kontrolą. 
- analiza i dobór reguł kontroli na podstawie bieżących danych kontroli i wybranych 
kart OPS, 
- wydruk kart OPS.  

 przygotowanie metody kontroli 
 rejestracja pomiarów wstępnych w celu określenia ram statystycznych metody 

pomiarowej. 
- pomiary w materiale trwałym (Lot), 
- pomiary w materiale nietrwałym (materiale biologicznym – Dublety), 

 wyliczanie wartości średniej (X) i odchylenia standardowego (SD) zarówno dla 
pomiarów wstępnych, jak i wartości skumulowanych w trakcie trwania kontroli. 

 rejestracja wyników pomiarów kontrolnych. 
- wyniki pomiarów w materiale trwałym, 
- wyniki pomiarów w materiale nietrwałym, 
- wczytywanie wyników pomiarów kontrolnych bezpośrednio z obszaru aparatu. 

 zebranie wyników kontroli w postaci kart kontrolnych i analiza wyników. 
- karta Levey-Jenningsa z analizą reguł Westgarda, 
- karta kontroli odtwarzalności, 
- karta kontroli powtarzalności, 
- karta kontroli dokładności, 
- wydruki kart kontrolnych. 
 



  

Odpowiedź: 
Wymogi dotyczące modułu laboratorium analityczne określił Zamawiający w pkt. 178-
186 załącznika nr 5 do SIWZ. 
 

20. Pytania do wymagania 199 w załączniku nr 5 do SIWZ. 
a. Czy Zamawiający oczekuje realizacji tego wymagania poprzez dedykowany 

moduł Pracownia Patomorfologii zapewniający realizację następujących 
wymagań: 

• możliwość obsługi badań z użyciem dedykowanych formularzy, w tym: 
− biopsje cienkoigłowe, 
− cytologia złuszczeniowa, 
− konsultacja preparatów, 
− badanie śródoperacyjne, 
− badanie FISH, 
− badanie antygeny powierzchniowe, 
− badanie DNA, 
− badanie histopatologiczne, 
− badanie cytologiczne, 
− cytologia ginekologiczna (klasyfikacja Bethesda, PAP, opis 

makroskopowy, opis mikroskopowy, zalecenia) 
• rejestracja badania:  

− rejestrowanie zleceń wewnętrznych, zleceń zewnętrznych (z innych 
szpitali, pacjentów komercyjnych, rejestracja danych skierowania), 

− kierowanie badania do odpowiedniej pracowni z możliwością 
określenia ilości próbek, daty wysłania, 

− możliwość uzupełnienia/poprawienia niepoprawnie 
wprowadzonych danych przez jednostki zlecające np. okolice 
pobrania, rodzaj materiału, 

− obsługa obiegu zleceń i wyników „do konsultacji”. 
• przyjęcie próbki: 

− możliwość podziału materiału na oddzielne próbki, 
− sumaryczne zbieranie wyników badań z poszczególnych badań 

wykonywanych na próbkach, 
− możliwość wyboru cennika, wystawienia faktury i pobrania 

gotówki. 
• rejestracja i zarządzanie wynikami: 

− możliwość ewidencji kilku rozpoznań (z podaniem numeru próbki 
materiału, którego to rozpoznanie dotyczy: 
• ewidencja wg klasyfikacji ICD 10, 
• ewidencja wg klasyfikacji SNOMED. 

• ewidencja personelu wykonującego: lekarza wykonującego, 
sprawdzającego oraz konsultującego 

• autoryzacja wyniku oraz wydruk pisma wg zdefiniowanego szablonu, 
• przegląd i odpisy wyników badań. 
• możliwość korzystania z klasyfikacji standardowych: 

−  rozpoznania wg ICD10, 
− SNOMED, 
− lokalizacje, 
− rozpoznania mikroskopowe łacińskie, 
− PAP, 
− system Bethesda, 
− rozpoznania sekcyjne (choroba zasadnicza, powikłania, schorzenia 

dodatkowe, przyczyna zgonu). 
• statystyka: 

− zestawienia ilościowe (sumaryczne i analityczne): 
• wykonanych badań wg rodzaju, 
• wykonanych badań wg personelu, 
• wykonanych badań wg jednostki kierującej. 



  

− zestawienia badań na potrzeby rozliczeń z kontrahentami 
(sumarycznie i analitycznie). 

• Obsługa ksiąg badań: 
− przegląd, wydruk, 
− możliwość definiowania niezależnych ksiąg dla poszczególnych 

rodzajów badań. 
b. Czy Zamawiający oczekuje realizacji tego wymagania poprzez umożliwienie 

wprowadzania tylko wyników za pomocą dedykowanych formularzy, w tym: 
• biopsje cienkoigłowe, 
• cytologia złuszczeniowa, 
• konsultacja preparatów, 
• badanie śródoperacyjne, 
• badanie FISH, 
• badanie antygeny powierzchniowe, 
• badanie DNA, 
• badanie histopatologiczne, 
• badanie cytologiczne, 
• cytologia ginekologiczna (klasyfikacja Bethesda, PAP, opis makroskopowy, 

opis mikroskopowy, zalecenia) 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje, że funkcjonalności dotyczące pracowni patomorfologii opisane 
w punktach 188-195 załącznika nr 5 do SIWZ zrealizowane zostaną w postaci 
dedykowanego modułu. Punkt 199 załącznika nr 5 do SIWZ Zamawiający rozumie 
jako udostępnienie w ZSI wyników wprowadzonych w module pracowni. 
 

21. Pytania do wymagania nr 253 w załączniku nr 5 do SIWZ.  
a. Czy współpraca między apteką centralną a apteczką oddziałową i przychodnianą 

ma dotyczyć przesyłania i realizowania zamówień oraz bieżącej kontroli stanów? 
b. Czy apteczka oddziałowa, przychodniana oraz apteka mają pracować w ramach 

jednej bazy danych?  
Odpowiedź: 
Współpraca, o której mowa w pkt. 253 załącznika nr 5 do SIWZ dotyczy przekazywania 
i realizowania zamówień. Zamawiający nie ingeruje w rozwiązania techniczne Oferenta. 
Wymaga jedynie spełnienia określonych funkcjonalności. 
 
Pytania ogólne: 
Czy Zamawiający będzie wymagał w ramach aktualnego zamówienia lub w przyszłości: 

22.  współpracy modułów Gospodarka Magazynowa/Apteka i Apteczka Oddziałowa  
z Systemem Finansowo-Księgowym, jeśli tak to w jakim zakresie i w jakim formacie 
powinna być realizowana wymiana danych? 

Odpowiedź: 
Wymagania dotyczące współpracy oferowanych modułów z systemami 
informatycznymi Zamawiającego określił Zamawiający w punkcie 2.2 SIWZ  
i załączniku nr 8 do SIWZ. 
 

23.  wsparcia procesu zamówień publicznych w ramach modułów Apteka, Apteczka 
Oddziałowa i Gospodarka Materiałowa? 

Odpowiedź: 
Wymagania dotyczące współpracy oferowanych modułów z systemami 
informatycznymi Zamawiającego określił Zamawiający w punkcie 2.2 SIWZ  
i załączniku nr 8 do SIWZ. 
 

24.  współpracy systemów Ruch Chorych, Przychodnia, Laboratorium, Pracownia 
Diagnostyczna z użytkowanym obecnie systemem Finansowo-Księgowo-Kosztowym  
w zakresie kosztów wykonanych świadczeń medycznych? 

Odpowiedź: 
Wymagania dotyczące współpracy oferowanych modułów z systemami 
informatycznymi Zamawiającego określił Zamawiający w punkcie 2.2 SIWZ  
i załączniku nr 8 do SIWZ. 
 



  

25.  współpracy systemów Ruch Chorych, Przychodnia, Laboratorium, Pracownia 
Diagnostyczna z użytkowanym obecnie systemem Finansowo-Księgowym w zakresie 
ewidencji przychodów z wykonanych usług medycznych? 

Odpowiedź: 
Wymagania dotyczące współpracy oferowanych modułów z systemami 
informatycznymi Zamawiającego określił Zamawiający w punkcie 2.2 SIWZ  
i załączniku nr 8 do SIWZ. 
 

26.  przeniesienia danych z użytkowanych obecnie systemów które będą podlegały 
wymianie na systemy Oferenta w ramach realizacji zamówienia, jeśli tak to w jakim 
formacie zostaną dostarczone dane i w jakim zakresie dane będą musiał być 
przeniesione? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, by zapewniony był dostęp do danych archiwalnych. 
Zamawiający określił to w punkcie 2.2 SIWZ. 
 

27.  w ramach funkcjonalności zamawianych modułów, wsparcia procesu naliczania 
indywidualnych kosztów leczenia pacjenta zintegrowanych z obecnie użytkowanym 
systemem Finansowo-Księgowo-Kosztowym? 

Odpowiedź: 
Wymagania dotyczące współpracy oferowanych modułów z systemami 
informatycznymi Zamawiającego określił Zamawiający w punkcie 2.2 SIWZ  
i załączniku nr 8 do SIWZ. 
 

28.  funkcjonalności definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania 
danych w systemie (np. wyników)? 

Odpowiedź: 
Wszelkie wymagania funkcjonalne dotyczące oferowanego ZSI zawarł Zamawiający  
w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 

29.  funkcjonalności drukowania informacji w ustalonej przez użytkownika postaci?  
Odpowiedź: 
Wszelkie wymagania funkcjonalne dotyczące oferowanego ZSI zawarł Zamawiający  
w załączniku nr 5 do SIWZ. 
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