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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

Budowa internetowej platformy usług publicznych e-Szpital w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im.dr. 
Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

 

Numer ogłoszenia: 2013/S 127-217488; data publikacji: 03/07/2013     

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  w 

Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby    o 

wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:  

 

Pytanie nr 1 

Jakie informacje składają się na historię choroby? 

Odpowiedź: 

Na historię choroby składają się wszystkie informacje wymagane przepisami. W szczególności pacjent 

ma prawo dostępu do wszystkich danych. 

 

Pytanie nr 2 

Do jakich modułów będzie miał dostęp  personel ( lekarze, szpitalny personel recepcji/call center, 

inni)? 

Odpowiedź: 

System szpitalny obejmuje cały szpital i wszystkie jego jednostki (HIS, Poradnia, RIS, LIS) w 

systemie HIS dane gromadzone są zbiorczo. 

Personel szpitala ma dostęp do wszystkich danych które wymagane są na w właściwym stanowisku 
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pracy. 

Poprzez zamawiany system e-Szpital, dostęp będzie do określonych w specyfikacji danych 

 

Pytanie nr 3 

Zabezpieczenie transmisji danych. Czy klient posiada w tym celu wykupiony certyfikat, czy też 

oczekuje że zostanie to zrealizowane w ramach zlecenia (z uwzględnieniem konfiguracji). 

Odpowiedź: 

Nie posiadamy certyfikatu, zakup i konfiguracja certyfikatu są częścią niniejszego zamówienia 

 

Pytanie nr 4 

Kto odpowiada za przygotowanie środowiska produkcyjnego? 

Odpowiedź: 

W zakresie systemu HIS - środowisko produkcyjne obsługuje firma GaBoS Software sp. z o.o. 

W zakresie systemu e-Szpital - dostawca systemu 

 

Pytanie nr 5 

Czy klient udzieli dostępu do środowiska testowego, w swojej infrastrukturze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępni środowiska testowego. Zamawiający zakłada że dostawca posiada 

wymaganą wiedzę i umiejętności aby tego typu system 

przetestować we własnym zakresie, a następnie zaprezentować zamawiającemu. 

 

Pytanie nr 6 

Przeciwdziałanie awarii i równoważenie obciążęnia – Jaka jest przewidywana wielkość segmentu 

użytkowników? Czy przewidywane jest użycie dwóch maszyn z serwerem aplikacji, czy tylko jednej 

(potencjalnie wąskie gardło)? 

Odpowiedź: 

Przewiduje się użycie jednej maszyny z ewentualną pracą w środowisku zwirtualizowanym. 

Zakładamy obsługę jednoczesną  dla min. 150 użytkowników oraz dla 150 równoczesnych połączeń 

internetowych 

 

Pytanie nr 7 

W SIWZ jest wymaganie że system musi działac 24h, zakładamy że chodzi o system portalowy.  W 

tym przypadku, aby system działał 24h, architektura IT powinna składać się z dwóch serwerów 

aplikacyjnych (obecnie w diagramie jest wylistowany tylko jeden), zatem czy mamy zaproponować 

optymalną architekturę rozwiazania w której wskład wchodzi użycie dwóch serwerów aplikacyjnych 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewidział zastosowania dwóch serwerów. 
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Pytanie nr 8 

Czy w grę wchodzi usługa utrzymania i rozwoju aplikacji i/lub infrastruktury 

Odpowiedź: 

Tak, jednak nie jest ona objęta niniejszym zamówieniem. 

 

Pytanie nr 9 

Wersja mobilna.. Czy jest to wymóg czy opcja w ramach pierwszego etapu? Czy chodzi o utworzenie 

aplikacji webowych (na konkretne platformy IOS, Android, Windows, etc), 

Odpowiedź: 

Jest to wymóg.  

 

Pytanie nr 10 

W jaki sposób będą łączne dane z LDAP (login/hasło)  z rekordami pacjenta w systemie HIS? 

Odpowiedź: 

HIS zamawiającego  nie korzysta z LDAP. Dostęp do bazy danych uzyskujemy poprzez ODBC. Jest 

to kompletne rozwiązanie dostawy HIS - firmy GaBoS Software sp. z o.o. 

Zamawiający nie posiada informacji o szczegółach powiązania z rekordami pacjenta w systemie HIS 

 

Pytanie nr 11 

Zakłada się, że w ramach Portalu Informacyjnego realizowane będą elektroniczne usługi informacyjne 

pierwszego i drugiego poziomu, czyli takie, które polegają na dostarczaniu różnym grupom odbiorców 

informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów jej wyszukiwania. – Prosze o wyjaśnie o co 

chodzi? 

Odpowiedź: 

Chodzi o zaimplementowanie wyszukiwarki. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy załącznik nr 6, pakiet nr 3, punkt 5 – komputer typu kiosk. 

W wymaganiach funkcjonalnych określono: 

„4 porty USB” 

„4 porty COM” 

„czytnik kodów kreskowych” 

Czy powyższe wskazania dotyczące ilości portów dopuszczają zajęcie 1 portu USB lub COM do 

podłączenia wymiennego czytnika kodów kreskowych? 

Odpowiedź: 

Tak, dopuszczają . Jednak czytnik kodów kreskowych powinien stanowić integralną całość z kioskiem 
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internetowym. 

Pacjenci korzystający z kiosku internetowego posiadają opaski identyfikujące z kodem kreskowym.  

Z założenia będą samodzielnie odczytywać ten kod. Dlatego zewnętrzny autonomiczny czytnik jest 

niedopuszczalny. 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy SIWZ, załącznik nr 6, pakiet nr 3 , punkt 5 – komputer typu kiosk 

W wymaganiach funkcjonalnych określono: 

„4 porty USB” 

„4 porty COM” 

Czy Zamawiający dopuści za stosowanie odpowiednich konwerterów z nadmiarowej ilości portów 

USB do osiągnięcia wymaganych ilości portów COM ( z zapewnieniem spełnienia wymogu „4 porty 

USB”)? 

Odpowiedź: 

Tak, dopuszcza. Jednak sposób montażu konwerterów musi uniemożliwiać ich demontaż przez 

nienadzorowanych użytkowników - powinny być zabudowane.  

Kioski postawione będą w miejscach publicznych i pracować powinny bez nadzoru. 

Zewnętrzne konwertery oprócz braku estetyki, narażone są na uszkodzenia mechaniczne i kradzież. 

 

W związku z tym, iż wyjaśnienia nie wymagają wprowadzania zmian w ofertach terminy składani i 
otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

Z poważaniem 

 

 


