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Garwolin,17.03.2011r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro „Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie sp. z o.o.
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ –licencje:
Moduł Wymagania globalne dla systemu Informatycznego, funkcjonalność:
Punkt 20
System umożliwia eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym
z uwzględnieniem polskiego standardu znaków
Pytanie nr 1: W jakim celu Zamawiający zamierza wykorzystywać taką funkcjonalność?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko zapisane w SIWZ.
Punkt 35
System umożliwia eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym
z uwzględnieniem polskiego standardu znaków.
Pytanie nr 2: Prosimy o informację jakie dane Zamawiający ma na myśli?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko zapisane w SIWZ.
Moduł Rozliczenia z NFZ, funkcjonalność:
Punkt 1
Import świadczeń z systemu szpitalnego
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający ma tutaj na myśli import świadczeń z systemu nie będącego
przedmiotem obecnego postępowania? Czy chodzi tutaj może o dostęp do danych
wprowadzonych na oddziałach, przychodniach itp. podczas użytkowania systemu będącego
przedmiotem obecnego postępowania?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostępu do danych wprowadzonych na oddziałach,
przychodniach itp. podczas użytkowania systemu będącego przedmiotem obecnego
postępowania.
Moduł Poradnia Rejestracja, funkcjonalność:
Punkt 2
Moduł umożliwia modyfikację następujących parametrów pracy poradni:
-planowanie lub zapisywanie wizyty wg planu pracy poradni,

-przyjmowanie pacjentów niezależnie od planu pracy,
-przyjmowanie pacjentów poza limitem,
-automatyczne nadawanie numerków
Pytanie nr 4: Jakie numerki Zamawiający ma na myśli?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje automatycznego nadawania numeracji wizyt pacjentów
w księdze rejestracji gabinetu.
Moduł Poradnia Gabinet, funkcjonalność:
Punkt 10
Możliwość zlecania badań laboratoryjnych za pomocą czytnika kodów kreskowych.
Pytanie nr 5: W którym momencie procesu zlecania badań laboratoryjnych Zamawiający
ma zamiar wykorzystywać czytnik kodów kreskowych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko zapisane w SIWZ.
Punkt 11
Możliwość rejestracji zleceń na badania laboratoryjne/diagnostyczne zlecenie przejmowane
elektronicznie przez odpowiedni moduł – wsparcie dla protokołu HL.7.
Pytanie nr 6: Prosimy o wskazanie producenta systemu Laboratoryjnego do którego
wysyłane będą zlecenia?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko zapisane w SIWZ.
Punkt 15
Możliwość automatycznego wydruku zlecenia badania
Pytanie nr 7: W którym momencie wprowadzania elektronicznego zlecenia na badania
Zamawiający przewiduje automatyczny wydruk zlecenia na badania?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje automatycznego wydruku przy akceptacji zakończenia
zlecenia na badania.
Moduł księgowość, funkcjonalność:
Punkt 7.3
Ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych-modyfikacja wg. potrzeb
Pytanie nr 8: Co oznacza zapis „modyfikacja wg potrzeb”? Kiedy Zamawiający zamierza
modyfikować budowę kont analitycznych? Czy zmiany mają następować tylko na początku
nowego okresu obrachunkowego? Konieczne wyjaśnienia zapisu.
Odpowiedź: Modyfikacja segmentów kont analitycznych odbywać się będzie na początku
okresu obrachunkowego.
Punkt 14.1
Prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników: usług, materiałów, środków
trwałych

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający sprzedaje środki trwałe według cen ustalonych w cenniku
czy każdorazowo dokonuje wyceny sprzedawanego środka trwałego? Jeśli każdorazowo
pozycje te są wyceniane to z jaką ceną mają być wprowadzone w cenniku?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby system pozwalał na wprowadzenie w cenniku ceny
sprzedawanego środka trwałego według wartości z wyceny.
Punkt 14.10
Wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawionego dokumentu wg.
rodzaju badań.
Pytanie nr 10: Czy pod pojęciem typu dokumentu Zamawiający rozumie fakturę, fakturę
korygującą, paragon? Jak tak, to jaki ma związek typ wystawionego dokumentu z rodzajem
badań? Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedz: Zamawiający oczekuje, aby System pozwalał na wygenerowanie dokumentu
sprzedaży tj. faktury, faktury korygującej lub paragonu dla poszczególnych badań.
Punkt 16.7
Analiza w oparciu o wskaźniki ekonomiczne:
- import danych rozrachunków z podziałem identyfikacyjnym do arkusza kalkulacyjnego Excel.
- naliczanie odsetek również dla zobowiązań
- wykonanie rozrachunków do zestawienia dokumentów przeterminowanych zapłat.
Pytanie nr 11: Jaki jest związek wskaźników ekonomicznych z importem rozrachunków do
Excela, naliczaniem odsetek dla zobowiązań i przeterminowanymi zapłatami? Prosimy
o wyjaśnienie wymagania.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje otrzymania wygenerowanych danych w formacie
arkusza kalkulacyjnego Excel.
Punkt 17.1
Wspomagania dekretacji dokumentów z innych modułów poprzez schematy księgowania
z- wynagrodzeniami.
Pytanie nr 12: Czy pod zagadnieniem wynagrodzeń Zamawiający ma na myśli możliwość
księgowania zbiorczego kosztów płac? Prosimy o wyjaśnienie wymagania
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zbiorczego i indywidualnego księgowania kosztów płac.
Punkt 18
Rozksięgowania pozyskiwanych środków – dotacji f. norweskie, f. UE.
Pytanie nr 13: W jaki sposób Zamawiający rozksięgowuje pozyskane środki? Na czym
miałby polegać mechanizm rozksięgowania aby spełnić to wymaganie? Prosimy
o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający uzna funkcjonalność modułu za spełnioną, jeżeli system pozwoli
na rozksięgowywanie pozyskanych środków zgodnie z przepisami prawa oraz planem kont
ustalonym przez zamawiającego.
Moduł Kadry i Płace, funkcjonalność:
Punkt 2.1
Praca na przełomie miesiąca, roku
Pytanie nr 14: Czy Zamawiającemu chodzi o pracę z tzw. przesuniętym miesiącem ZUS oraz
podatkowym? Np. rok/miesiąc płacowy 2010/12 a rok/miesiąc ZUS i podatkowy 2011/01?
W pkt. 2 określono miesięczny cykl pracy systemu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko zapisane w SIWZ.
Punkt 14
Pełne generowanie danych do sprawozdań GUS (Z03, Z06, Z12 i In.)
Pytanie nr 15: Prosimy o uszczegółowienie jakie Inne sprawozdania Zamawiający ma
na myśli?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje generowania danych do sprawozdań GUS wymaganych
przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
W Module Sprawozdawczość i analizy finansowe/Budżetowanie i Kontroling, funkcjonalność:
Punkt 10
Możliwość wykorzystania mechanizmów obiegu dokumentów do zarządzania dokumentami
planowania budżetu.
Pytanie nr 16: Prosimy uszczegółowić jakie dokumenty budżetowe maja być wykorzystane
w obiegu dokumentów?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunek zapisany w SIWZ.
Punkt 23
Implementacja mechanizmów kontroli budżetowej umożliwiającej weryfikację planowanych
kosztów na poziomie składanych zapotrzebowań, pobrań magazynowych, planowanych
delegacji itp. z wielkościami budżetowanymi i nie dopuszczenie do wystawiania dokumentów
które będą powodować przekroczenie budżetu.
Pytanie nr 17: W którym module systemu ma być kontrola planowanych kosztów delegacji?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby kontrolę zapotrzebowań, pobrań magazynowych,
planowanych kosztów delegacji umożliwiał moduł sprawozdawczość i analizy
finansowe/budżetowanie i kontroling.
Moduł wycena kosztów normatywnych wykonywanych świadczeń, funkcjonalność:
Punkt 21

Możliwość wykorzystania przy tworzeniu normatywu dla procedury medycznej wcześniej
zdefiniowanego normatywu w modułach: obsługi magazynowej i finansowej wykonanych
procedur, wyceny kosztów normatywnych jako wzorca (szablonu).
Pytanie nr 18: Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać wykorzystanie wcześniej
zdefiniowanego normatywu w modułach: obsługi magazynowej i finansowej
wykonywanych procedur, wyceny kosztów normatywnych jako wzorca (szablonu).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko zapisane w SIWZ.
W Module Ewidencja czasu pracy, funkcjonalność:
Punkt 15
Możliwość definiowania cyklu rozliczeniowego (np. czteromiesięcznego) czasu pracy
na dyżurach medycznych. Naliczanie wypłat zaliczkowych za początkowe miesiące cyklu oraz
naliczanie wyrównania za ostatni miesiąc cyklu. Możliwość definiowania cykli o różnej
długości.
Pytanie nr 19: Czy za wypłatę zaliczkową uważa Zamawiający wypłatę za nadgodziny
po każdym miesiącu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko zapisane w SIWZ.
Zamawiający wymaga w pozycji 48: „Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky BSS lub
równoważne, licencja na 25 stanowisk na okres 2 lat”
Pytanie nr 20: Czy są to nowe licencje, czy wznowienie istniejących licencji
u Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje nowych licencji.
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ –Sieć:
W pozycji nr 2 określa parametry techniczne Switch 24-porty rack 19,
„wymiary: szerokość x wysokość x głębokość 440 x 210 x 44mm”
Pytanie nr 21: w związku z faktem, że poniżej Zamawiający określa wymiar urządzenia jako
„Obudowa 1U 19” czyli mieszczący się w szafie rackowej i posiadający wysokość 1U,
czy Zamawiający wykreśli konkretne wymagania wymiarów switcha, które ciężko spełnić
co do milimetra, a mogłoby sugerować jakiś konkretny switch posiadający takie konkretne
co do milimetra wymiary? Czy zamawiający dopuści switch o wysokości 1U 19” do montażu
w szafie rack określonej w pozycji nr 8 tego załącznika?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla konkretne wymagania wymiarów. Zamawiający
dopuszcza wysokość 1U 19” do montażu w szafie rack.
Pytanie nr 22: w specyfikacji związanej z ułożeniem sieci, brak wielu elementów z których
duże znaczenie dla kosztów mają np.
-brak w specyfikacji rozmiaru koryt kanałowych,

-brak informacji o zasilaniu szaf w budynkach oraz ogólnie o sieci zasilającej (np. szafę
główną serwerowni)
-światłowód 12j to raczej 12G (12wł)?
Prosimy o podanie tych informacji.
Odpowiedź: Informacje o rozmiarze koryt kanałowych, zasilaniu szaf w budynkach oraz
ogólnie o sieci ma określić Oferent na podstawie wymaganej przez Zamawiającego wizji
lokalnej. Zamawiający podtrzymuje punkt dotyczący światłowodu.
Czy zamawiający posiada jakieś dokładniejsze dane (kosztorys zerowy, projekt
budowlany)? Bez tego wycena może być jedynie szacunkowa (przynajmniej w zakresie
ilości materiałów instalacyjnych i wynikających z nich kosztów) i nie umożliwia
Wykonawcom nie znających topologii Szpitala i wymagań Zamawiającego należyte złożenie
oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej.
W pozycji 6 i 7 Zamawiający wymaga dostarczenia wkładek SFP LC WDM.
Pytanie nr 23: Jaką odległość mają obsługiwać wymagane wkładki?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że wkładki SFP LC WDM powinny obsługiwać odległość
do 500m.

