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Dot.: Przetargu nieograniczonego na Rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego o 
dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. 
Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie, nr postępowania 40/2016 

 

 
Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące  pytania  dotyczące 

SIWZ  na “Rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych 
medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w 
Warszawie”. 
Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi. 
 
Pyt. 1. 
Pytanie nr 1 Komputer stacjonarny – 30 szt. Tabela nr 14 
Dotyczy punktu 14- warunki gwarancji 
W tabeli Zamawiający wymaga 5 – letniego wsparcia serwisowego natomiast w projekcie umowy 
§1 Przedmiot umowy Zamawiający wskazuje okres gwarancji jakim ma zostać objęty komputer 
stacjonarny na czas 36 miesięcy. Prosimy o informację jakim czasem gwarancji ma zostać objęty 
komputer stacjonarny w ilości 30 sztuk? 
Odp. 
Komputer musi być objęty pięcioletnią gwarancją producenta zgodnie z zapisami SIWZ w 
Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w tabeli nr 14 poz. 14 świadczoną w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM  
Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie” 

 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 
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Pyt. 2. 
Pytanie nr 2 Komputer stacjonarny – 30 szt. Tabela nr 14 
Dotyczy punktu 17- Dodatkowe oprogramowanie 
W wymaganiach, w punkcie f Zamawiający określa, że komputer stacjonarny musi posiadać 
możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u 
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym 
przekierowaniem a w szczególności informacji : wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami 
jak powyżej od punktu a do punktu. Prosimy o wskazanie do którego punktu ? Ten podpunkt nie 
został wskazany przez Zamawiającego. 
Odp. 
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Tabeli nr 14 pkt. 17 f, komputer stacjonarny musi posiadać 
możliwość sprawdzenia przed instalacją każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u 
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym 
przekierowaniem a w szczególności informacji: wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami 
jak powyżej od punktu a do punktu e. 
 
Pyt. 3. 
Pytanie nr 3 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 30 szt. Tabela nr 16 
Dotyczy warunki gwarancji 
W tabeli Zamawiający nie wskazał wymagań dotyczących okresu gwarancji, natomiast w projekcie 
umowy §1 Przedmiot umowy Zamawiający wskazuje okres gwarancji 36 miesięcy. Prosimy o 
informację jakim czasem gwarancji ma zostać objęta drukarka laserowa monochromatyczna A4 w 
ilości 30 sztuk ? 
Odp. 
Drukarka laserowa monochromatyczna A4 opisana w Tabeli 16 ma być objęta 36 miesięcznym 
okresem gwarancji. 
 
Pyt. 4. 
Pytanie nr 4 System zasilania Szpitalnej bazy danych. Tabela nr 9 
Prosimy o doprecyzowanie zapisów zawartych w SIWZ Część 2 zamówienia: Rozbudowa i 
modernizacja posiadanego środowiska informatycznego o dodatkowe funkcjonalności sprzętowe i 
systemowe. 
W SIWZ Zamawiający nie określił jednoznacznie na ilu i na jakich urządzeniach musi być dostępna 
funkcjonalność ucyfrowienia dokumentów wytworzonych w postaci papierowej i zasilania nimi 
szpitalnej bazy danych. W związku z tym prosimy o odpowiedz na poniższe pytanie: Na ilu i na 
jakich urządzeniach ma być dostępna funkcja cyfryzacji dokumentacji ? 
Odp. 
Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Część 2 zamówienia: „Rozbudowa i modernizacja 
posiadanego środowiska informatycznego o dodatkowe funkcjonalności sprzętowe i systemowe” 
system zasilania szpitalnej bazy danych cyfrową wersją dokumentacji medycznej musi  
współpracować z następującymi dostarczonymi w ramach niniejszego postępowania 
urządzeniami: 6 sztuk skanerów (Tabela nr 12) oraz z 3 sztuki Sieciowych urządzeń 
wielofunkcyjnych (Tabela nr 13). 
 
Pyt. 5 
Pytanie nr 5 Macierz wydajnościowa. Tabela nr 18 
Zamawiający w opisie Macierzy wydajnościowej – 1szt. Tabela nr 18. określił wymagania 
SAN.shelves.type.s1 oraz SAN.shelves.type.s2 o treści: 
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24. SAN.shelves.type.s1 
urządzenie musi obsługiwać zarówno półki 
dyskowe z minimum 12 dyskami 3,5” jak i półki 
dyskowe z minimum 24 dyskami 2,5” 

25. 
SAN.shelves.type.s2 
(funkcjonalność 
opcjonalna) 

w zastępstwie zapisu SAN.shelves.type.s1: 
urządzenie musi obsługiwać zarówno półki 
dyskowe z minimum 15 dyskami 3,5” jak i półki 
dyskowe z minimum 25 dyskami 2,5” 

 
Prosimy o doprecyzowanie zarówno dla SAN.shelves.type.s1 oraz SAN.shelves.type.s2 jaką 
maksymalną wysokość (liczbę U) mają mieć półki 3,5” oraz 2,5”? 
Odp. 
Półki dyskowe z dyskami 3,5” muszą mieć wysokość nie większą niż 3U, natomiast półki dyskowe 
z dyskami 2,5” muszą posiadać wysokość nie większą niż 2U. 
 
Pyt. 6. 
System kompleksowej ochrony antyspamowej oraz antyspyware’owej. Tabela nr 20 
Czy zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku wystąpienia usterki urządzenia, producent w 
ramach  gwarancji przeprowadził wymianę urządzenia na nowy model? 
Odp. 
Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku wystąpienia usterki urządzenia Wykonawca w 
ramach gwarancji wymienił urządzenie na nowy model. 
 
Pyt. 7. 
Przeprowadzenie szkoleń. Tabela nr 20 i Tabela nr 21 
Prosimy o doprecyzowanie, czy szkolenia powinny odbywać się w siedzibie Zamawiającego czy w 
Sali szkoleniowej autoryzowanego ośrodka szkoleniowego? 
Odp. 
Szkolenia mają być  przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. 
 
Pyt. 8 
Zamawiający wymaga, żeby wykonawca posiadał dokument producenta oprogramowania 
RIS/PACS firmy Pixel Technology S.C. uprawniajacy wykonawcę do integracji oferowanego 
oprogramowania systemem RIS/PACS firmy Pixel Technology S.C. posiadanym przez 
Zamwiającego we wskazanym zakresie (odpowiednie tabbele poniżej). 
Prosimy o potwierdzenie, że uzna dokument wystawiony przez Pixel Technology Sp. z o. o. 
prawnego następcę firmy Pixel Technology S.C. 
Odp. 
Tak, Zamawiajacy uzna dokument wystawiony przez Pixel Technology Sp. z o. o. 
 
Pyt. 9 
Wzór umowy §7 pkt 5-8 
Prosimy o usunięcie wymienionych punktów umowy, postępowanie nie dotyczy robot 
budowlanych. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymienionych punktów z ogólnych warunków 
umowy. Mimo, że postępowanie nie dotyczy robot budowlanych, Zamawiający miał prawo zgodnie 
z Dyrektywą 2014/24/UE zamieścić zapis, służący uporządkowaniu i zabezpieczeniu rozliczeń z 
wykonawcą i jego ewentualnymi podwykonawcami i taki zapis zamieścił. 
 



 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25 

_________________________________________________________ 

 

centrala: (22) 4502 200                        sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264                                           REGON 012045743    NIP 5212935318      KRS 0000080373 

www.szpitalmadalinskiego.pl               sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl                                           ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1041 1000 0022 1162 1988 
 

Pyt. 10. 
Dotyczy: portal pacjenta i funkcjonuje I wyświetla  się poprawnie na urządzeniach mobilnych. 
Czy Zamawiający dopuści, aby portal był dostępny na urządzeniach mobilnych o rozdzielczości 
minimalnej 750 x 1334? 
Odp. 
Tak. Zamawiający dopuszcza minimalną rozdzielczość 750 x 1334. 
 
Pyt. 11 
Dotyczy: do aktywacji konta użytkownika wymagany jest kod jednorazowy wydany w Szpitalu, lub 
fragment opisu, nr badania z wskazanego przez system opisu badania. 
Czy Zamawiający dopuści, aby aktywacja konta użytkownika odbywała się z wykorzystaniem kodu 
jednorazowego wydawanego w Szpitalu lub wysyłanego mailem lub SMS? 
Odp. 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę, aby aktywacja konta użytkownika odbywała się  
z wykorzystaniem kodu jednorazowego wydawanego w Szpitalu lub wysyłanego mailem lub SMS. 
 
Pyt. 12 

Dotyczy: System musi odebrać, archiwizować i udostępniać historię wizyt oraz hospitalizacji 

pacjenta dla placówki zamawiającego. Poprzez standard   7  2.4, odbierane mają być 

następujące wiadomości : ADT^A01 Admit / Visit Notification ADT^A02 Transfer a Patient ADT^A03 

Discharge / End Visit ADT^A04 Register Patient ADT^A05 Pre-Admit a Patient ADT^A06 Change 

an Outpatient to an Inpatient ADT^A07 Change an Inpatient to an Outpatient ADT^A08 Update 

Patient Information ADT^A11 Cancel Admit / Cancel Visit Notification ADT^A12 Cancel Transfer 

ADT^A13 Cancel Discharge / Cancel End Visit ADT^A28 Add Person or Patient Information 

ADT^A31 Update Person Information ADT^A38 Cancel Pre-admit 

Czy w związku z tym, że system uniwersalnej archiwizacji nie odpowiada za obsługę ruchu 

pacjentów a jedynie wyświetla dane zamawiający zrezygnuje z obsługi komunikatów   7 

ADT^A02 

ADT^A05 

ADT^A06 

ADT^A07 

ADT^A11 

ADT^A12 

ADT^A38" 
Odp. 

Tak. Zamawiający wykreśla ze specyfikacji HL7 następujące komunikaty: ADT^A02, ADT^A05, 

ADT^A06, ADT^A07, ADT^A11, ADT^A12, ADT^A38. 
 
Pyt. 13 
Dotyczy: Moduł KardioMonitor umożliwia przechwytywanie obrazu  ideo bezpośrednio z urządzeń 
i automatycznie zamienia  ideo na dane cyfrowe (wektorowe) przy prędkości 25 mm/s , 
interpretując wykresy i zapisuje je w skali. Umożliwia następnie ich nakładanie na siebie, 
porównywanie oraz analizę matematyczną. Czy Zamawiający dopuści prędkość 5mm/s? 
Odp. 
Tak. Zamawiający dopuszcza prędkość 5mm/s. 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ pytania wykonawców i odpowieddzi 

zamawiającego mają na celu tylko wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ. 


