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 OR.272.1.21.2018                          Brzeg, dnia 17.12.2018 r.    

 

 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, 

przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – trzecie  

postępowanie  

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że dnia 

14.12.2018 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących 

odpowiedzi:  

 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)          

VII. Wymagania dotyczące wdrożenie modułów części medycznej i administracyjnej  

2. Wykaz posiadanych przez Zamawiającego modułów 

Treść: W ramach zamówienia Wykonawca przeniesie do ZSI dane części medycznej z systemu 

InfoMedica produkcji Asseco Poland w zakresie: 

1.  Struktura organizacyjna (kody JOS, nazwy, typy JOS, kody resortowe, kody techniczne wg 

NFZ (wraz z czasem obowiązywania) z zachowaniem hierarchii jednostek nadrzędnych                           

i podrzędnych. 

2.  Słownik personelu (wraz z powiązaniem z jednostkami organizacyjnym szpitala i rolą). 

3.  Umowy z NFZ. 

4.  Rozliczenia NFZ (szablony II fazy, sprawozdania finansowe, pozycje rozliczeniowe wraz                   

z wykonanymi elementami leczenia, zlecaniami i aktualnymi statusami co umożliwi dostęp 

do historii rozliczeń, także w zakresie korekt i nadwykonań). 

5.  Dokumenty upoważniające do rozliczania świadczeń (UE, Karta Polaka, Decyzje 

wójta/burmistrza i in.) 

6.  Skorowidz pacjentów. 

7.  Wizyty ambulatoryjne. 

8.  Hospitalizacje. 

9.  Kolejki oczekujących (do komórki organizacyjnej i wysokospecjalistycznej) wraz ze 

statystykami. 

10. Terminarze JOS. 

11. Listy aktywne POZ (wraz ze słownikiem). 
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Pytanie 1:  

Czy Zamawiający zapewni swobodny dostęp do baz danych oraz udostępni informacje niezbędne do 

przeprowadzenia migracji danych z systemów podlegających wymianie w formie  plików .xls/.txt? 

Czy na etapie realizacji zamówienia Zamawiający bezpłatnie udostępni na potrzeby wdrożenia dane 

z aktualnie używanych modułów? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie współpracował 

z wykonawcą w tym zakresie. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający zapewni swobodny dostęp do baz danych oraz udostępni informacje niezbędne 

do przeprowadzenia migracji danych z systemów podlegających wymianie w formie  plików 

.xls/.txt. 

Zamawiający bezpłatnie udostępni na potrzeby wdrożenia dane z aktualnie używanych modułów. 

Zamawiający potwierdza, że będzie współpracował z wykonawcą w tym zakresie. 

 

Pytanie 2: 

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest w posiadaniu kodów źródłowych systemu InfoMedica, co 

wiąże się z ryzykowną i skomplikowaną procedurą dekompilacji modułów, sugerujemy aby                         

w ramach zakresu rozliczeń NFZ Zamawiający utrzymał instancję aktualnie posiadanego systemu 

InfoMedica w celu realizacji archiwalnych korekt (szablony II fazy, sprawozdania finansowe, 

pozycje rozliczeniowe wraz z wykonanymi elementami leczenia, zlecaniami i aktualnymi statusami 

co umożliwi dostęp do historii rozliczeń, także w zakresie korekt i nadwykonań). Pozostawienie 

jednej licencji aktualnego oprogramowania nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami 

po stronie Zamawiającego takimi jak aktualizacje i serwis systemu. 

W związku z tym czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie pozostawi jedną instancję aktualnego 

systemu InfoMedica w celu realizacji archiwalnych korekt, natomiast bieżące rozliczenia będzie 

realizował w nowym systemie? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści migrację danych z raportów generowanych przez system InfoMedica,                   

a w przypadku wykrycia nieścisłości ich ręczne uzupełnienie przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną 

część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.  

 

 

STAROSTA 

     () 

       Jacek Monkiewicz  

 

 

 

 

Treść wyjaśnień zamieszczono dnia 17.12.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego                                 

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu; 


