
Piekary Śląskie 04.01.2012. 

  

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

  

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „dostawa i wdroŜenie systemu do 
obsługi laboratorium w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii 
Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” (znak sprawy: DZP.270-55/11) 

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza 

Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie zawiadamia, iŜ na ww. 
postępowanie wpłynęły prośby o wyjaśnienia SIWZ, które przedstawiamy wraz z 
wyjaśnieniami: 
 
 
PYTANIE 1 
1. Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie zakresu współpracy systemu LIS z HIS. 
ODPOWIEDŹ 1: 
Zamawiający wyjaśnia iŜ: 
Zakres współpracy LIS - HIS powinien pozwalać na dwukierunkowa komunikację w zakresie: 
przesyłania danych ewidencyjnych pacjenta, 
przesyłania zleceń , 
przesyłania identyfikacji próbki (np. kody kreskowe), 
przesyłania wyników badań, 
przesyłania zmian statusu badań (zlecone, w trakcie, anulowane, wykonane). 
 
PYTANIE 2: 
2. Prosimy o wskazanie co Zamawiający ma na myśli: "Oferowany system musi posiadać 
moŜliwość późniejszej rozbudowy, w oparciu o juŜ funkcjonujące oprogramowanie, w 
zakresie funkcjonalności w zakresie następujących modułów: 
- Lecznictwo otwarte (Przychodnia): Rejestracja, Gabinety lekarskie (dokumentacja 
medyczna z moŜliwością uŜywania podpisu elektronicznego), Rozliczenia z NFZ. 
- Lecznictwo zamknięte (Szpital): Izba przyjęć, Oddziały (dokumentacja medyczna z 
moŜliwością uŜywania podpisu elektronicznego), Blok operacyjny, Kalkulacja kosztów, 
Rozliczenia z NFZ” 
Jakie dokładnie wymagania system powinien spełnić? 

 
ODPOWIEDŹ 2 
Pkt.2  
Przy zakupie systemu LIS oczekujemy moŜliwości późniejszej rozbudowy o kolejne moduły 
zintegrowane z systemem LIS. 
Zamawiający nie deklaruje Ŝe takie moduły zakupi, jednak w razie konieczności wymiany 
posiadanych systemów w ramach lecznictwa otwartego i zamkniętego wymaga aby dostawca takie 
moduły mógł zaoferować. 
 
PYTANIE  NR 3 



Zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ Wykonawcy 
zobowiązani są dołączyć do oferty opis funkcjonalności modułów: Lecznictwo otwarte (Przychodnia) 
i Lecznictwo zamknięte (Szpital). 

Czy Zamawiający dopuszcza aby do oferty dołączyć ww. opis funkcjonalności zapisany na nośniku 
elektronicznym? 

ODPOWIEDŹ 3 

Zamawiający nie dopuszcza dołączenia opisu na nośniku elektronicznym ze względu na konieczność 

autoryzacji takiego zapisu jako części oferty. Opis może być przedstawiony w sposób skrócony. Opis 

powinien być poświadczony za zgodność z oryginałem.  

 

PYTANIE NR 4 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 1 f) Zamawiający opisuje, ze przedmiotem zamówienia jest „Pełna 
współpraca z systemem HIS firmy GABOS SOFTWARE poprzez protokół HL7” 

Czy pełna współpraca z systemem HIS oznacza zakres opisany w Załączniku 2 Str. 1 w punktach: 

� MoŜliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego HIS 
oraz  

� MoŜliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach Gabinetu/Poradni poprzez system HIS? 
 

ODPOWIEDŹ 4 

Zamawiający przez pełną współpracę z systemem HIS firmy GABOS SOFTWARE poprzez protokół HL7 

rozumie: 

Zakres współpracy LIS - HIS  pozwalający  na dwukierunkowa komunikację w zakresie: 

przesyłania danych ewidencyjnych pacjenta 

przesyłania zleceń  

przesyłania identyfikacji próbki (np. kody kreskowe) 

przesyłania wyników badań 

przesyłania zmian statusu badań (zlecone, w trakcie, anulowane, wykonane) 

Jednocześnie dopuszcza się obsługę w ramach gabinetu/poradni poprzez system HIS 

 

PYTANIE NR 5 

Zgodnie z opisami SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bazodanowych. W Załączniku 
nr 10 Projekt umowy określone jest, Ŝe jest to licencja na 20 uŜytkowników, a w Załączniku 1 pkt. 3b) 
podano 15. 

Ile licencji bazodanowych ma na myśli Zamawiający? 

ODPOWIEDŹ: 



Zamawiający wymaga dostarczenia 15 licencji bazodanowych. Zamawiający zmodyfikuje zapisy 

umowy 

 

PYTANIE NR 6 

Zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 2a) „Oferowany 
system musi korzystać z motoru bazy danych ORACLE” 
Czy system moŜe korzystać z oprogramowania Oracle w wersji 10g lub 11g 32 lub 64bit? 
ODPOWIEDŹ 6: 
Zamawiający posiada bazodanowe oprogramowanie Oracle w wersji 11g 64 bit oraz db2 dla 

procesorów power w systemie i. 

Zamawiający pragnie wykorzystać jeden z posiadanych motorów baz danych dla obsługi LIS. 

W odpowiedzi na szczegółowe pytanie: system może korzystać z oprogramowania Oracle w wersji 

11g 64bit. 

 

MODYFIKACJA 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje SIWZ w 
następujący sposób: 

1. W SIWZ w punkcie 6.5 na końcu  dodaje się zapis o brzmieniu – „ oraz Ŝąda załączenia 
katalogu lub opisu funkcjonalności systemu” 

2. W SIWZ w punkcie 7.5 na końcu dodaje się zapis o brzmieniu „oraz Ŝąda katalogu lub opisu 
funkcjonalności systemu” 

3. W załączniku nr 10 Projekt umowy w §1 pkt 1 c zapis „(licencja na 20 uŜytkowników)” 
zastępuje się zapisem „(licencja na 15 uŜytkowników).” 

4. W SIWZ punkt 12.1. otrzymuje brzmienie „Oferty naleŜy składać w siedzibie 
Zamawiającego, budynek administracji – Sekretariat Szpitala do dnia 10.01.2012 do 
godz.10:00.” 

5. W SIWZ punkt 12.3. otrzymuje brzmienie „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.01.2012 
o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego budynku administracji - bibliotece,”  

6. W SIWZ w punkcie 11.11. zapis „09.01.2012” zastępuje się zapisem „10.01.2012” 
7. W SIWZ  punkt 9.2 otrzymuje brzmienie „Wadium naleŜy wnieść  do terminu 

składania ofert. 
  

 
 
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami Zamawiający przedłuŜa termin wniesienia 
wadium,  składania i otwarcia ofert na dzień 10.01.2012. Godziny pozostają bez zmian. 
 

Z powaŜaniem 

 
 


