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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 2/2021 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę na dostawę i wdrożenie systemu elektronicznej 

dokumentacji medycznej w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 

Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (Załącznik nr 2 do SIWZ – EDM – Opis przedmiotu zamówienia 

Treść:  Dział Farmacji Szpitalnej (apteka) - zapewnienie współpracy z bieżąco używanym 

oprogramowaniem z zachowaniem jego bieżącej funkcjonalności lub instalacja własnego 

pakietu (aktualnie używany pakiet firmy KAMSOFT – wersja KS-ASW 2020.3.3.0) 

Prosimy o potwierdzenie, że skoro dla Zamawiającego kluczowym jest zapewnienie obsługi 

wskazanych komórek organizacyjnych, to Zamawiający dopuści możliwość wymiany systemu również 

w obrębie wskazanej komórki? Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zapewnienie spójnego 

systemu medycznego, jednego wykonawcy, który będzie składał się z wszystkich niezbędnych 

modułów.” 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem załącznika nr 2 do SWZ, Zamawiający wymaga – w module podstawowym  

w zakresie Działu Farmacji Szpitalnej (apteka) – zapewnienia współpracy z bieżąco używanym 

oprogramowaniem z zachowaniem jego bieżącej funkcjonalności lub instalacji własnego pakietu.  

W przypadku instalacji własnego pakietu konieczne jest przeniesienie danych z obecnie używanym 

oprogramowaniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Załącznik nr 2 do SIWZ – EDM – Opis przedmiotu zamówienia 

Treść: Statystyka medyczna - zapewnienie współpracy z bieżąco używanym oprogramowaniem 

lub instalacja własnego pakietu z zachowaniem jego bieżącej funkcjonalności lub instalacja 

własnego pakietu (aktualnie używany pakiet firmy ASSECO – wersja AMMS 4.56.3). 

Prosimy o potwierdzenie, że skoro dla Zamawiającego kluczowym jest zapewnienie obsługi 

wskazanych komórek organizacyjnych, to Zamawiający dopuści możliwość wymiany systemu również 

w obrębie wskazanej komórki? Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zapewnienie spójnego 
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systemu medycznego, jednego wykonawcy, który będzie składał się z wszystkich niezbędnych 

modułów.” 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem załącznika nr 2 do SWZ, Zamawiający wymaga – w module podstawowym  

w zakresie Statystyki medycznej – zapewnienia współpracy z bieżąco używanym oprogramowaniem  

z zachowaniem jego bieżącej funkcjonalności lub instalacji własnego pakietu. W przypadku instalacji 

własnego pakietu konieczne jest przeniesienie danych z obecnie używanym oprogramowaniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (Załącznik nr 2 do SIWZ – EDM – Opis przedmiotu zamówienia 

Treść: System musi umożliwiać projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże na etapie analizy przedwdrożeniowej pełen 

zestaw obowiązujących dokumentów wykorzystywanych i wymienionych we wszelkich procedurach 

wewnętrznych, bez których nie jest możliwa skuteczna praca w systemie. Na etapie analizy oraz 

wdrożenia takie formatki zostaną utworzone i wgrane do instancji Zamawiającego. Tworzenie 

własnych formularzy może spowodować, że użytkownicy wprowadzą chaos do systemu i nadmiar 

formularzy będzie powodował frustrację. Wnosimy o usunięcie wymagania i dopuszczenie sytuacji w 

której na etapie analizy przedwdrożeniowej wszystkie dokumenty zostaną dodane, a jeśli takie 

formularze zostaną zmienione w ciągu pracy na systemie dodatkowe formatki zostaną wprowadzone 

przez serwis.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza powyższą kwestię związanych przekazaniem dokumentów Wykonawcy na 

etapie analizy przedwdrożeniowej. Niezależnie od tego, Zamawiający wymaga, aby dostarczony 

System umożliwiał samodzielne projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej. 

 


