
 

 
 

 

 
 
 
 
 

dot. przetargu nieograniczonego na:  
Dostawa oprogramowania do realizacji e-usług na potrzeby realizacji projektu pn. Zwiększenie dostępu 
do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w 
Raciborzu wraz z migracją danych z systemu InfoMedica do systemu AMMS, nr sprawy 10/2022 - 
pytanie nr 2 
 
  Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść założonych w 
toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 
 
 
Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 
 

1. W wymaganiach dotyczących „Statystyki LO” Zamawiający wskazuje, iż „Podczas tworzenia 
karty system powinien umożliwiać edycję daty ważności”. 

 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy karty DILO. Jeśli tak, to 
zwracamy uwagę, że karta DILO nie zawiera informacji o dacie ważności karty DILO. Z tego 
powodu prosimy o usunięcie wymagania. 

 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający potwierdza i usuwa wymóg. 
 

2. W wymaganiach dotyczących „Bloku porodowego” Zamawiający wskazuje, iż „System musi 
umożliwiać ewidencję danych wywiadu położniczego w zakresie: … informacji o starszym 
rodzeństwie”. 

 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że chodzi o możliwość wprowadzenia informacji 
dotyczących dzieci z poprzednich porodów 

 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 

3. W wymaganiach dotyczących „Bloku porodowego” Zamawiający wskazuje, iż w zakresie 
Obsługi Wykazu porodów i noworodków system posiada funkcjonalność: -  Automatyczne 
generowanie i możliwość wydruku Wykazów Porodów zgodnie z obowiązującym prawem 

 
Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że chodzi o możliwość wygenerowania 
wydruków Wykazów Porodów zgodnie z obowiązującym prawem? 

 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający potwierdza. 
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4. W wymaganiach dotyczących modułu „eŚwiadczenia” Zamawiający wskazuje, iż System umożliwia dodawania i 

przegląd przez pacjenta plików dla wyniku badania.  
 

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest umożliwienie dodawania pacjentom plików w trakcie 
rezerwacji terminu przez pacjenta. 

 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający potwierdza. 
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