
Parczew, dnia 25 sierpnia 2011 rok

fax Zamówień Publicznych: 83/355-21-13

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/8/2011
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  informatyzację SPZOZ  w  Parczewie  i  zakup  sprzętu 
komputerowego  i  sieciowego,  ogłoszonego  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  dnia 
03.08.2011r nr 2011/S 147-244475

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do skanu nr 6)

W  związku  z  prośbami  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, 
którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  zamieszcza  się  na  stronie 
internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie ad 1: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 2: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 3: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 4: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 5: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 6: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 7: Zamawiający wymaga wg zapisów załącznika nr 2 „Przeniesienie danych 
z oprogramowania obecnie użytkowanego przez Zamawiającego” i siwz.
Odpowiedź na pytanie ad 8: Zamawiający udostępni wszystkie pliki z komunikacji z NFZ. 

Zamawiający nie przygotuje danych w formacie podanym przez Wykonawcę. 

Zamawiający będzie mógł korzystać z obecnego oprogramowania do rozliczeń danych historycznych.

Odpowiedź na pytanie ad 9: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 10: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 11: Zamawiający wymaga zgodności z wymogami zawartymi w siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 12: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź  na  pytanie  ad  13:  Zamawiający  wymaga  wbudowanego  słownika  języka  polskiego 
w części administracyjnej i medycznej przy zachowaniu funkcjonalności automatycznego wskazywania 
błędów.
Odpowiedź na pytanie ad 14: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 15: Tak

Odpowiedź na pytanie ad 16: Zamawiający wyjaśnia iż oczekuje, aby do każdej aktualizacji systemu 
dołączony był opis zawartości aktualizacji zawierający zrzuty ekranu /rysunki/ diagramy wskazujące i 
opisujące udostępnianą funkcjonalność.
Odpowiedź na pytanie ad 17:  Zamawiający wyjaśnia iż sprzedaż usług szpitalnych tj.  planowanie 
pobytu, oferta, zamówienie, rozliczenie za pobyt zgodnie z siwz.
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Odpowiedź na pytanie ad 18: Tak, zapis dotyczy także ergonomii pracy w systemie obsługi pacjentów.

Odpowiedź na pytanie ad 19: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie ad 20: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie ad 21:  Optymalizator JGP pozwala na symulację grupowania / optymalizację 

opłacalności.

Odpowiedź na pytanie ad 22: Tak

Odpowiedź na pytanie ad 23: Tak

Odpowiedź na pytanie ad 24: Zamawiający dopuszcza wbudowaną przeglądarkę DICOM.

Odpowiedź na pytanie ad 25: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 26: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 27: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 28: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odpowiedź  na  pytanie  ad  29:  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  umożliwiające  uprawnionym 

użytkownikom łatwe przeniesienie mechanizmem przeciągnij  i  upuść/ wytnij  i  wklej terminu wizyt do 

innego lekarza.

Odpowiedź na pytanie ad 30: Tak

Odpowiedź na pytanie ad 31: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie ad 32: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie ad 33: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie  ad  34:  Wykonawca w Excelu  ma możliwość  wpisania więcej  niż  jednego 

producenta. Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 35: Zamawiający wymaga wg zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie ad 36: Przeniesienie danych wg zapisów siwz.

Podpisała:

                                                                                              Z-ca Dyrektora 
                                                                                       d/s Zarządzania i Marketingu

                                                                                                         inż. Maria Gadomska
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