
1. Jakie aplikacje są aktualnie wykorzystywane w Państwa organizacji? Prosimy wskazać producenta,

nazwę systemu i platformę bazodanową na której zostaĘ oparte.

Systemy operacyjne: Windows 7 (stacje klienckie), Debian GNU/Linux (serwer bazy danych).

Baza danych: Oracle ].1 XE.

Oprogramowanie klasy HlS: KS-SOMED firmy KAMSOFT S.A.

Z. Prosimy o uszczególowienie, które systemy spośród aktualnie wykorzystywanych zamierzają
Państwo pozostawić (integracja) a które wymienić (ewentualna migracja danych}.

Zakładana jest migracja do domeny AD, zatem konieczne jest zastosowanie systemów operacyjnych, które

wspierają współpracę z AD. Baza danych - przejście na bazę danych dostępną bez ograniczeń (płatną lub

bezpłatną), nie może pozostać Oracle w wersji XE. HlS - musi zostać zmieniony lub rozbudowany o

wymagane funkcje.

3. Jaka jest przewidywana Iiczba użytkowników korzystających z poszczególnych modułów systemów?

Rejestracja (poradnia): 3

Gabinet (poradnia):40

Rozliczenia NFZ:3

Raporty/statystyka: 3

Diagnostyka obrazowa: 4

lnni:3

4. lle osób planujecie Państrłlo przeszkolić w ramach wdrożenia systemu w podziale na role?

Lekarze w poradni: 30

Pielęgniarki:10

Rejestratorki w poradni: 3

Osoby w diagnostyce obrazowej: 4

Rozliczenia z NFZ: 3

Statystyka: 3

Administrat orzy: 3

Inni:3



5. Dotyczy: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, pkt. R o treści: "otwarcie okna rejestracji po
naciŚnięciu lewego klawisza i przeciągnięciu myszą w terminarzu z automatycznie ustawionym czasem
trwania odpowiadającym zaznaczonemu myszą (na skutek przeciągnięcia z przytrzymanym Iewym
kIawiszem myszy) obszarowi;" Co zamawiający miał na myśli poprzez ten zapis? Jaki efekt ma zostać
uzyskany? Czy Zamawiający zgodzi się na inne rozwiązanie, jeśli efekt pozostanie taki sam?

W funkcjonalności chodzi o to, by czas trwania rezerwowanej wizyty mógł być ustawiony już na etapie
zaznaczania myszą przedziału czasu w terminarzu zamiast wpisywania ręcznego dopiero na karcie
rezerwacji, Funkcjonalność taka znacznie przyspiesza pracę. Zamawiający zgadza się na inne rozwiązanie,
jeśli efekt działania pozostanie ten sam.

6. Czy Państwa jednostka jest wyposażona w platformę sprzętową fiednostki robocze, serwery,
macierze, itp.), na której można zainstalować systemy i udostępnić je użytkownikom końcowym?
Prosimy o podanie konfiguracji platformy sprzętowej oraz jej parametrów.

Platforma sprzętowa jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Nie zakładamy wykorzystywania
dotychczas posiadanego sprzętu.

7. Dotyczy: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, pkt. c o treści: " automatyczne uzupełnienie imienia
i nazwiska z systemu eWUŚ po podaniu PESELu;" Zapis jest sprzeczny z uzupełnianiem danych na
podstawie dokumentu tożsamości. lstnieje możliwość wyciągnięcia danych przy posiadaniu jedynie nr
PESEL pacjenta. Prosimy o wykreślenie zapisu.

Za mawiaj ący podtrzym uje zapis.

8. Dotyczy: E]ektroniczna Dokumentacja Medyczna, pkt. t o treści: " możliwość łatwej edycji
zarejestrowanej wizyty - przez kliknięcie prawym ktawiszem myszy i wybranie z menu kontekstowego
opcji ,,Edytuj" lub po prostu przez podwójne kliknięcie Iewym klawiszem w wizytę;" Zapis sugeruje jedno
rozwiązanie co może prowadzić do zaburzenia zdrowej konkurencji. Prosimy o wykreślenie zapisu.

Zapis nie sugeruje jednego rozwiązania, Zamawiającemu jest znanych więcej produktów o takiej
funkcjonalności. Zamawiający dopuszcza także prace programistyczne (np. poprawki w inteńejsie
użytkownika) w trackie trwania projektu. Konieczne jest, by wszystkie operacje na rezerwacjach można
było wykonywać z menu kontekstowego ale jednocześnie najczęściej używaną - edycję - ścieżką
przyspieszon ą poprzez samo dwu krotne kli knięcie.

9. Dotyczyi Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
typu przyjęcia chod zi? Czy są to materiaĘ czy leki?

Mogą to być towafy, ITlateriały i leki.

pkt. m o treści z " przyjęcie zeW ęt ki
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10. DoĘczy: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, pkt. n otreści: "przesunięcia międzymagazynowe;"
Jakie jest ograniczenie co do ilości magazynów?

Zamawiający spodziewa się, że nie będzie ograniczenia liczby magazynów i konfiguracja nowych będzie

odbywać się w graficznym interfejsie użytkownika.

11. Dotyczy: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, pkt. w o treści: " obsługa serii (istotne dla leków) i

daty ważności w magazynie towarów i materiałów, wsparcie dta wybierania do sprzedaży towaru lub

materiału z najkrótszą datą przydatności;" Czy Zamawiający uzna zapis za spełniony jeżeli to użytkownik
będzie decydował o poborze materiału widząc Iistę z uwzględnioną datą ważności?

Do spełnienia funkcjonalności konieczne jest

produktów z krotszą datą, może to być np.

kolorowanie itp. Sarno wyświet!enie informacji o

zaimplementowanie sugestii ułatwiających pobieranie
automatyczne posortowanie po datach, filtrowanie,

dacie to za mało.

12. Dotyczy: E]ektroniczna Dokumentacja Medyczna, pkt. o m treści: " automatyczne podpowiadanie
możliwych wskazań rejestracyjnych;" Czy zamawiający rozumie przez to podpowiadanie rozpoznania
względem wybranego Ieku?

Zamawiający przez wskazania rejestracyjne rozumie wskazania zawańe w CharakterysĘce Produktu

Leczniczego. Funkcjonalność powinna podpowiadać lekarzowi, do jakich wskazań zarejestrowano preparat
i- co więcej - podpowiadać stopień refundacji zależnie od wybranego wskazania. Nie należy mylić wskazań
rejestracyjnych z rozpoznaniem w kodzie lCD10 postawionym przez lekarza w trakcie konsultacji.

13. DoĘczy: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, pkt. a m treści: " możliwość wyświetlenia
zarejestrowanych lug w widoku ,,drzewka NFZ" - zestaw świadczeń (epizod), kontakt, produkt;" Zapis
sugeruje jednoznacznie jedno rozwiązanie i jeden produkt (firmy Kamsoft}. Jest to niezgodne ze uczciwą
konkurencją. Prosimy o wykreślenie zapisu.

Zapis nie sugeruje jednego rozwiązania. Funkcjonalność jest wygodna dla osób rozliczających świadczenia

z NFZ, gdyż obrazuje usługi medyczne tak, jak są wysyłane w raporcie o wykonanych świadczeniach
(SWIAD, dawniej: raport statystyczny). Należy dodać, że Zamawiający obecnie korzysta z aplikacji KS-

SOMED producenta, o którym Państwo piszą, przy czym aplikacja ta, wbrew Państwa opinii, NlE posiada

tej funkcjonalności.

14. DoĘczy: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, pkt. j m treści: " monitoring wykonania umowy
NFZ z alarmowaniem o przekroczonych limitach;" Na jakim poziomie alarmowanie ma się odbywać? Czy
ma być blokujące (niepozwalające na dalszą realizację) czy ma być tylko informacją podawaną do
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wiadomości. Dla jakich użytkowników / uprawnień i w jakich modułach system monit ma być

wyświetlany. Sugerujemy usunięcie zapisu.

p. z o.o.



Zapis nie może być usunięty, Kontrola limitów NFZ jest jedną z najważniejszych funkcjonalności aplikacji
wspierającej działanie podmiotów medycznych posiadających kontrakt z NFZ. System musi wspierać
alarmowanie o przekroczeniach limitów w poszczególnych punktach umowy, np. za pomocą komunikatu

na ekranie podczas rezerwowania usługi.

15, Dotyczy: Elektroniczne konto partnera (,,PortaI Partnera") - licencja., Elektroniczne konto pacjenta
(,,Portal Pacjenta") - licencja. Prosimy wyjaśnienie jakie dokładnie e-usługi wchodzą w skład PortaIu

oraz o producenta i nazwę systemu.

Portal Partnera powinien powstać w ramach projektu, Zamawiający zakłada, że będą to indywidualne
prace programistyczne. Portal musi obsługiwać uwierzytelnianie przez e-PUAP. Opisy funkcjonalności:

,,Portal Pacjenta i Portal Partnera funkcjonować będą w chmurze obliczeniowej, co zapewni
Wnioskodawcy niższe koszty utrzymania, większą wydajność oraz wzrost bezpieczeństwa. Wdrożone e-

usługi w ramach realizacji projektu będą kompatybilne z urządzeniami mobilnymi poprzez powiadomienia
SMS i mailem, responsywne strony WWW (Portal Pacjenta i Portal Partnera), integrację z kalendarzem

Google dostępnym na telefonach, laptopach i tabletach, dodawanie zdarzeń w kalendarzu pacjenta po

zarejestrowaniu się na wizytę."

,,Portal Partnera i Portal Pacjenta tworzone w ramach projektu uwzględniać będą poziom M systemu
wymagań WCAG 2.0 (wysoka dostępność treści dla osób niepełnosprawnych)."

,,Możliwość zlecania przez Portal Partnera (e-usługi: e-diagnostyka, e-konsultacja) badań diagnostycznych
i konsultacji, podgląd wykonanych lub odrzuconych przez wykonawców świadczeń, odbiór wyników,

automatyzacja tworzenia zestawień z wykonań (w Portalu Partnera). Możliwość odbierania faktury drogą

elektroniczną przez Portal Partnera".

,,Portal Pacjenta powoduje, że nie ma potrzeby prowadzić już rejestracji przez e-mail. Pacjenci mają
możliwość (po zalogowaniu przez e-PUAP) przeglądania grafików poszczególnych lekarzy lub specjalności

i rezerwowania wizyty przez lnternet. Po takim zarezerwowaniu terminu wizyty i jej ostatecznym
potwierdzeniu przez pracownika rejestracji pacjent otrzyma powiadomienie zgodnie z ustawieniami jego

konta zdrowotnego w Portalu Pacjenta -przez informację w Portalu, SMS lub e-mail. System umożliwi
także przesłanie plików - np. zeskanowanej dokumentacji medycznej z innych podmiotów (np, karty

informacyjnej z leczenia szpitalnego, wyników badań) lub skierowania (w formie papierowej lub XML) czy

oświadczenia, zgody na zabieg czy na dostęp do dokumentacji medycznej i udzielania informacji o stanie

zdrowia innym osobom. Dzięki wcześniejszemu przesłaniu takich dokumentów pacjent oszczędza w
przychodni czas swój i personelu medycznego. Przychodząc do placówki medycznej ma już założoną kartę
w ZSl i jego kontakt z rejestracją ogranicza się właściwie tylko do potwierdzenia w systemie
informatycznym terminu w grafiku lekarza."

Planowane do wdrożenia e-usługi:

1. e-Rejestracja - usługa dedykowana pacjentom Wnioskodawcy w postaci strony internetowej,
na której pacjent będzie mógł założyć swoje indywidualne konto zdrowotne. Po zalogowaniu się
do niego (przez e-PUAP) będzie mieć możliwość
specjalisty. Dostępne będą również opcje konfig
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powiadomień SMS o zarezerwowanych wizytach, dostępnych programach profilaktycznych,
nowowprowadzonych usługach medycznych czy promocjach,

2. e-RozIiczanie Umów Abonamentowych - usługa dedykowana partnerom Wnioskodawcy w
postaci strony internetowej; będą mogli korzystać z niej np. podwykonawcy realizujący badania
diagnostyczne.

3. e-Zakupy - usługa dedykowana partnerom Wnioskodawcy; w oparciu o stronę internetową
dla partnerów, możliwe będzie tworzenie grup zakupowych; w ramach takiej grupy partnerzy
będą mieć możliwość m.in. zgłaszania zapotrzebowania na brakujące materiały i leki, w oparciu o
wspólny słownik.

4, e-Konsultacje - usługa dedykowana partnerom i pacjentom Wnioskodawcy; będzie polegać na
przeprowadzaniu konsultacji między placówkami w formie elektronicznej np. placówka A będzie
mogła zlecić konsultację do podmiotu B, placówkipartnerskiej.

5. e-Diagnostyka - usługa dedykowana partnerom i pacjentom Wnioskodawcy; będzie
funkcjonować identyczniejak w punkcie 4, dotyczyjednak badań obrazowych.

6. e-Laboratorium - usługa dedykowana partnerom i pacjentom Wnioskodawcy; gdy partnerem
wnioskodawcy jest laboratorium to lekarz w trakcie wizyty będzie mógł zlecić badanie
laboratoryjne w oparciu o słownik uzgodniony z partnerami.

7. e-Kolejka - e-usługa działająca poprzez Portal Pacjenta. Umożliwia śledzenie swojego miejsca
w kolejce na wizytę lub na badanie diagnostyczne przez swoje konto w Portalu Pacjenta
(logowanie przez e-PUAP). Dodatkowa funkcja - możliwa do włączenia w Portalu Pacjenta w
przypadku, gdy przychodnia posiada obsługę systemu kolejkowego - podgląd w swoim telefonie
komórkowym określonego wyświetlacza centralnego systemu kolejkowego. Umożliwi to
pacjentowi Śledzenie na bieżąco sytuacji w kolejce w trakcie długich oczekiwań na wizyty -

zamiast siedzieć przed gabinetem da możliwość np. wyjścia na spacer.
8. e- Powtórki Recept - e-usługa działająca w ramach Portalu Pacjenta. Uprawnieni pacjenci,
oznaczeni przez lekarza jako leczeni na choroby przewlekłe, mogą zamówićprzez Portal Pacjenta
leki. Oznacza to, że wybiorą oni z zamkniętej listy zleconych już wcześniej przez lekarza leków
określone pozycje. Lekarz w trakcie wizyty recepturowej będzie mógł łatwo wystawić receptę na
podstawie takiego zamówienia - na wszystkie zgłoszone leki lub tylko na niektóre - zgodnie z

uznaniem lekarza. Portal Pacjenta poinformuje pacjenta - zgodnie z konfiguracją - o wystawieniu
takiej recepty za pomocą informacji w Portalu, SMS lub e-maila.

16. W jakim zakresie przewidywana jest migracja danych słownikowych fiakie dane i w jakim formacie
zostaną udostępnione) ?

Konieczna będzie migracja co najmniej danych pacjentów, personelu, kontrahentów (firmy), rezerwacji,
kolejki oczekujących, danych o skierowaniach. Migracja będzie musiała zostać przeprowadzona przez
Wykonawcę bezpośrednio z bazy danych Oracle lub z dotychczas posiadanej aplikacji (KS-SOMED firmy
KAMsoFT S.A.).

17. DoĘczy 16. Serwer - 1 szt. Minimalne parametry: PRocEsoR lntel@ Xeon@ E5-2550 v3 lub
równoważny, pamięć RAM 2 x 15 GB, dyski tward
zasilanie 2 x 750W (Hot -Plug} Fujitsu Primergy RX
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- w rozumieniu zużycia energii zasilacz o większej mocy jest mniej korzystny niż ten o mniejszej mocy,
zasiIacz standardowy w tym serwerze to 450W i jest to najbardziej optymalny wybór, prosimy o zmianę
tego wymagania.

Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

18, Dotyczy 21. Access Point - 2 szt. Minimalne parametry: moc nadajnika 22 dBm, antena 4 dBi, 6 dBi

wbudowana, gniazda sieciowe 2xlO/tOO|LO00, zasilanie PoE - specyfikacja dotyczy urządzenia Cisco
Aironet 2700e Access Point posiada wbudowaną antenę wewnętrzną o mocy 4dBl - prosimy o zmianę
tego wymagania.

Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie z anteną 4 dBi.

19. W związku z wymaganiem, aby podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, wpłacił wadium,
prosimy o wyjaśnienie/doprecyzowanie kluczowych kwestii związanych z wpłatą wadium: Określenie
warunków zwrotu wadium. W związku z wymaganiem, aby podmiot ubiegający się o udzielenie
zamówienia, wplacił wadium, prosimy o wyjaśnienie/doprecyzowanie kluczowych kwestii związanych z
wpłatą wadium: Określenie warunków zwrotu wadium.

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty nie później niż po 3 dniach
roboczych.

20. Prosimy również o wyjaśnienie, czy wzór umowy może ulec modyfikacjom - w szczególności chodzi
o wyjaśnienie, czy będziemy mogli wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w !nnej formie
niż weksel?

Nie przewidujemy innej formy zabezpieczenia niż weksel własny in blanco.

21. Nie określono również warunków zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, prosimy o
doprecyzowanie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (weksel własny) zostanie zwrócony w dogodnej dla
Wykonawcy formie (do wyboru: odbiór osobisty, kurier, list polecony).
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