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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 

 
Myszków, dn. 22-05-2014r. 

 
Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie 
ul. Wolności 29  
tel/fax: (48)34 313-89-78 

 
SP ZOZ/ZP/9/2014                                                            
(nr ref. postępowania) 
 

 
Wyjaśnienie 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 
„przetargu nieograniczonego” opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej nr Dz.U.2014/S 078-13397 z dnia 19-04-2014r. oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego i dostępnych tablicach ogłoszeń na zadanie:  

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie. 

Uwaga : 
Informujemy, Ŝe ze względu na istotę n/w wyjaśnień , w oparciu o art. 12a ust. 2 pkt. 1  
ustawy Pzp, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert do dnia 17-06-2014r.do godz. 12:00,     
otwarcie ofert godz. 12:30 jak opisano w SIWZ. 
Wobec powyŜszego w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt. 2, ustawy Pzp, przekazano w dniu  
22-05-2014r. do publikacji w UPUE ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia. 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), 
Zamawiający wyjaśnia co następuje:  
 
Pytanie nr 1. Dot. 21. 
Zamawiający wymaga aby system PACS instalowany był na systemie Linux. Taki wymóg nie 
ma podstaw merytorycznych i ogranicza konkurencję. Czy zamawiający zgodzi się na 
zaoferowanie systemu PACS instalowanym na systemie Microsoft Windows?  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z wiedzą 
Zamawiającego istnieje wiele firm oferujących system PACS działający na systemie Linux. 

Pytanie nr 2. Dot. 21. 
Zamawiający wymaga, aby system PACS zarządzany był za pomocą min. dwóch róŜnych 
przeglądarek internetowych. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemy w którym 
panel zarządzania systemem pracuje w przeglądarce Internet Explorer? 
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Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby moduł 
zarządzania działał min w dwóch najpopularniejszych przeglądarkach, tak aby uniezaleŜnić 
działanie systemu od firm trzecich raz był zgodny z zasadami inteoperacyjności. 

Pytanie nr 3. Dot. 21.  
Zamawiający wymaga, aby system PACS oraz Dystrybucja Obrazów działały pod systemami 
Windows oraz Linux. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu PACS i dystrybucji 
działającym tylko pod Windows?  
Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Intencją Zamawiającego jest niedopuszczenie do 
sytuacji vendor lock.  

Pytanie nr 4. Dot. 21 
Zamawiający wymaga aby system dystrybucji obrazów nie wymagał instalacji i uruchamiany był 
za pomocą min. dwóch róŜnych przeglądarek. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 
systemu dystrybucji uruchamianego i automatycznie instalowanego bez ingerencji uŜytkownika 
za pomocą przeglądarki Internet Explorer? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby 
działania w dwóch przeglądarkach aby uniezaleŜnić działanie systemu od firm trzecich. 

Pytanie nr 5. Dot. 21 
Zamawiający wymaga, aby oferowany system umoŜliwiał obsługę urządzeń do przechowywania 
danych na nośnikach trwałych typu taśma w roli systemu archiwizacyjnego. Oznacza to, ze po 
zapełnieniu przestrzeni dyskowej na macierzy online dane są przenoszone na nośniki taśmowe. 
Rozwiązanie takie nie jest bezpieczne i ani efektywne, poniewaŜ: 
- w przypadku awarii archiwum online przywracanie danych obrazowych moŜe trwać nawet 
kilka dni. Taki okres braku dostępu do badań oczekujących na opis  lub porównawczych moŜe 
prowadzić do postawienia błędnej diagnozy lub konieczności powtórzenia badania. 
- nośniki taśmowe są przystosowane do ok. 5000 operacji odczytu lub zapisu. W przypadku 
wczytywania z archiwum offline badania tomograficznego, kaŜdy pojedynczy obraz jest liczony 
jako jedna operacja odczytu (jedno badanie TK to średnio 300 obrazów).  Przy takim 
wykorzystaniu nośnika dosyć szybko dane na nim zapisane mogą zostać utracone. 
- odczyt danych z nośnika taśmowego trwa określoną ilość czasu liczoną w minutach. Dotyczy to 
odczytu kaŜdego pojedynczego pliku zapisanego na nośniku taśmowym, co np. przy badaniu 
tomograficznym zawierającym 300 obrazów przekłada się na czas dostępu liczony  w kilkunastu 
godzinach. 
- zaleca się aby kopie zapasowe były wykonywane na nośnikach róŜnego rodzaju. Uzasadnia się 
to moŜliwością istnienia np. ukrytej wady w uŜywanej technice, podatnością na róŜne czynniki 
destrukcyjne. W przypadku rozwiązania wymaganego przez zamawiającego, archiwum jak i 
kopia będą wykonywane na nośniku taśmowym lub CD/DVD. Co znacznie zwiększa ryzyko 
utraty danych. 
- ceny pamięci dyskowych, czyli dla danych dostępnych on-line, są stosunkowo niskie i mają 
tendencje spadkową. Powoduje to, Ŝe przy zastosowaniu bezstratnej kompresji JPEG2000 
przechowywanie wszystkich danych obrazowych on-line ma uzasadnienie nie tylko funkcjonalne 
ale i ekonomiczne. 
Czy w związku z powyŜszymi argumentami zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu, w 
którym wszystkie dane będą przechowywane na pamięciach typu  on-line, z moŜliwością 
definiowania wielu magazynów plikowych, natomiast kopia zapasowa będzie wykonywana na 
nośniku magnetycznym lub zapasowej macierzy dyskowej? 
Dzięki takiemu rozwiązaniu dane będą przechowywane na dwóch róŜnych nośnikach, w róŜnych 
lokalizacjach oraz wszystkie dane będą dostępne on-line. 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę pod warunkiem dostawy dodatkowej macierzy 
wyposaŜonej w dyski SAS 15k o sumarycznej pojemności min 48 TB 

Pytanie nr 6. Dot 21. 
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Zamawiający wymaga aby system PACS obsługiwał protokół DICOM MPPS jako SCU. Taka 
funkcjonalność jest przypisana aparatom diagnostycznym i ma na celu komunikację z systemem 
PACS z zakresie m.in. statusu badania. Nie ma więc Ŝadnej potrzeby aby system PACS 
zachowywał się jak aparat i próbował informować inny system o statusie badania za pomocą 
MPPS. Taka komunikacja  pomiędzy RIS i PACS jest zapewniana przez protokół HL7. Brak 
w/w funkcjonalności przy zapewnieniu poprawnej integracji HL7 pomiędzy PACS i RIS nie ma 
wpływu na jakość pracy systemu.  Czy w związku z tym zamawiający zrezygnuje z w/w 
wymogu? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie .Funkcjonalność przydatna jest w przypadku 
systemów teleradiologicznych,  zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 7. Dot 21. 
Zamawiający wymaga aby przeglądarka systemu PACS umoŜliwiała wyszukiwanie pacjenta 
m.in. po dacie wykonania badania z dokładnością do godzin. Czy zamawiający zgodzi się na 
zaoferowanie systemu umoŜliwiającego wyszukiwanie badań po dacie badania z dokładnością do 
dni? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z SIWZ. Funkcjonalność przydatna do 
wyszukiwania pacjentów. Ograniczenie tylko do konkretnego dnia jest zbyt rozległe 

Pytanie nr 8. Dot. 21 
Zamawiający wymaga aby system PACS został zintegrowany z drzewem LDAP oraz 
współpracował z ActiveDirectory. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemy 
posiadający własny system uwierzytelniania i zarządzania uŜytkownikami? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga 
zarządzenia uŜytkownikami zintegrowany z LDAP oraz Active Directory. Funkcjonalność 
ta ułatwia pracę administratorowi systemu. 

Pytanie nr 9. Dot. 21 
Zamawiający wymaga aby przeglądarka obrazów klienta dystrybucji web posiadała 
funkcjonalność m.in. Gamma obrazu oraz pomiar średniej gęstości obrazu w stosunku do 
zaznaczonego obszaru referencyjnego. Funkcjonalności te są bardzo rzadko uŜywane. Czy 
zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z w/w funkcjonalności? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z SIWZ. Funkcjonalność ta wbrew 
twierdzeniu Wykonawcy jest często uŜywana w pracy radiologa oraz lekarzy klinicystów 

Pytanie nr 10. Dot. 21 
Ze względu na konieczność dobrania odpowiedniej mocy obliczeniowej dostarczanego sprzętu  
uprzejmie prosimy o oszacowanie liczby badań obrazowych (z podziałem na rodzaje), które w 
ciągu roku będą przetworzone przez systemu informatyczny. 
Odp.: Liczba badań RTG wynosi rocznie ok. 15 000,- liczba badań TK ok. 5 000,- rocznie 
Pytanie nr 11. Dot. 21 
Uprzejmie prosimy o określenie ilości jednocześnie pracujących lekarzy radiologów na systemie 
informatycznym. 
Odp.: Liczba pracujących lekarzy- 5 osób. 
 
Pytanie nr 12. Dot. 21 
Zamawiający wymaga aby oprogramowania stacji opisowej posiadało filtr obrazu w postaci 
wyostrzania krawędzi. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oprogramowania nie 
posiadającego takiego filtru, a oferującego trzypoziomową filtrację wyostrzającą i 
trzypoziomową filtrację wygładzającą? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Pytanie nr 13. Dot. 21 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowane oprogramowanie medyczne opisane w pkt 9 i 
15 zał 2. SIWZ, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych i Rozporządzeniem Ministra 
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Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004  w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych, zarejestrowane 
było jako wyrób medyczny w klasie IIa lub IIb i posiadało certyfikat CE właściwy dla urządzeń 
/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC?  
Uzasadnienie poniŜej: 
Ustawa o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) z dnia 20 kwietnia 2004 r. stanowi w 
Rozdziale 3: 
„Art. 13. 1. Wyroby medyczne do róŜnego przeznaczenia podlegają klasyfikacji na klasy I, IIa, 
IIb i III, w zaleŜności od potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem tych wyrobów.” 
Równocześnie, zgodnie z zapisami: 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004,  które stanowią Ŝe: 
„§ 3  Przy posługiwaniu się regułami klasyfikacji, o których mowa w § 4, stosuje się następujące 
reguły wykonawcze: ... 
5) jeŜeli kilka reguł stosuje się do tego samego wyrobu medycznego, na podstawie jego 
właściwości funkcjonalnych określonych przez wytwórcę naleŜy przyjąć reguły klasyfikacji 
kwalifikujące do najwyŜszej klasy.” 
Oznacza to, Ŝe Zamawiający ma prawo i obowiązek Ŝądania rejestracji wyrobu 
medycznego w najwyŜszej  klasie odpowiadającej jego  zastosowaniu . 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004  stanowi równieŜ: 
„Określa się następujące reguły klasyfikacji wyrobów medycznych: ... 
b) reguła 10 – aktywne wyroby medyczne do diagnostyki zalicza się do klasy IIa, jeŜeli są 
przeznaczone do:  
– dostarczania energii pochłanianej przez ludzki organizm, z wyjątkiem wyrobów medycznych 
przeznaczonych do oświetlania ciała pacjenta w zakresie widma widzialnego,  
– obrazowania in vivo rozmieszczenia produktów radiofarmaceutycznych,  
– umoŜliwiania bezpośredniego diagnozowania lub monitorowania Ŝyciowych procesów 
fizjologicznych, o ile nie są przeznaczone specjalnie do monitorowania Ŝyciowych parametrów 
fizjologicznych, których zmiany mają taki charakter, Ŝe mogą powodować bezpośrednie 
zagroŜenie dla pacjenta, jak na przykład zmiany czynności serca, oddychania lub aktywności 
centralnego układu nerwowego, w tych przypadkach wyroby takie zalicza się do klasy IIb”,  
elementy systemów CR oraz PACS, które w jakimkolwiek zakresie „umoŜliwiają bezpośrednie 
diagnozowanie lub monitorowania Ŝyciowych procesów fizjologicznych”,  
winny być rejestrowane w klasie wyroby medycznego co najmniej IIa . 
W oparciu o to właśnie kryterium, zgodnie z załączonymi pismami Wojewódzkich Konsultantów 
d/s Obrazowania Medycznego następujące elementy systemu, które są przedmiotem 
postępowania powinny być zarejestrowane w klasie IIa : oprogramowanie stacji diagnostycznej,  
oprogramowanie systemu PACS, albowiem  „umoŜliwiają bezpośrednie diagnozowanie lub 
monitorowanie  Ŝyciowych procesów fizjologicznych” i są do tego uŜywane w rutynowej, 
codziennej praktyce  szpitala. 
ZagroŜenia dla Zamawiających związane z zakupem wyrobów medycznych  
Zamawiający, który świadomie dopuszcza stosowanie wyrobów medycznych o zaniŜonej klasie 
rejestracji bierze na siebie wszelką odpowiedzialność, zarówno materialną jak i karną związaną z 
roszczeniami pacjentów, którzy będą diagnozowani, lub wobec których decyzje kliniczne będą 
podejmowane na podstawie obrazów prezentowanych na elementach systemów obrazowych nie 
spełniających wymaganych prawem przepisów. 
Odp.: Tak, Zamawiający przychyla się do sugestii Wykonawcy i wymaga aby System PACS 
oraz oprogramowanie stacji diagnostycznej było zarejestrowane lub posiadało certyfikat 
jako wyrób medyczny w klasie IIA 

Pytanie nr 14. Dot. 21 
Zamawiający wymaga aby przeglądarka obrazów medycznych nagrywana na płycie CD 
posiadała funkcjonalność MPR. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu nie 
posiadającego w/w funkcjonalności? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie. Zgodnie z wiedza Zamawiającego większość 
oferowanych rozwiązań posiada powyŜsza funkcjonalność 
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Pytanie nr 15 
W SIWZ par. II pkt 4 ppkt. 13 
Zamawiający wymaga "Wykonawca zapewni opiekę serwisową, jako asysta i gwarancja nad 
systemem informatycznym w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy zgodnie 
z zapisami SIWZ wraz z aktualizacjami wdroŜonych systemów w tym okresie." 
 
natomiast w zał. 1 do SIWZ par. IV pkt 1 
Zamawiający wymaga "Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej bezpłatnej gwarancji na 
dostarczony system informatyczny." 
i idąc dalej w zał.2 do SIWZ OSWIADCZENIA pkt 6 
Zamawiający wymaga " Oświadczamy iŜ wydane licencje oprogramowania są bezterminowe, 
objęte min, 24 miesięczną gwarancją bezpłatnego upgrade oraz w obszarze oprogramowania 
medycznego i finansowo-księgowego  nie zawierają ograniczeń co do ilości uŜytkowników 
pracujących jednocześnie w całym systemie i w wszystkich modułach medyczno-technicznych." 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby gwarancja na oferowany system informatyczny wynosiła 24 
miesiące, natomiast asysta techniczna 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu 
zakończenia wdroŜenia? 
Odp.: Tak, taka była intencja Zamawiającego, w więc dopuszcza powyŜsze. 
 
Pytanie nr 16 
W zał. 1 do SIWZ par. I pkt "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, 
narzędziowego, specjalistycznego dostarczanego w poszczególnych etapach realizacji" 
Zamawiający wymaga ściśle określonej liczny licencji na poszczególne moduły systemu 
informatycznego, natomiast w powyŜej wymiennym punkcie na górze tabeli, jak i w zał.2 do 
SIWZ OSWIADCZENIA pkt 6 Zamawiający wskazuje Ŝe licencje nie mają zawierać ograniczeń 
co do ilości uŜytkowników pracujących w całym systemie, co automatycznie negowało by sens 
zakupu konkretnej liczby licencji danego modułu.  
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym to jednoczesna praca uŜytkowników w danym 
module jest ograniczona do liczby wskazanej w tabeli z zał. 1 do SIWZ par. I pkt "Zakup sprzętu 
komputerowego, oprogramowania systemowego, narzędziowego, specjalistycznego 
dostarczanego w poszczególnych etapach realizacji", przy czym moduły e-Rejestracja i e-
Kontrahent pozostają w wersji bez ograniczeń uŜytkowników? 
Odp.: Tak, taka była intencja Zamawiającego, w więc dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie  nr 17 
W zał. 1 do SIWZ par. III tab. KOMPUTER STACJONARNY 
Zamawiający wymaga "Obudowa musi być wyposaŜona w zamek szybkiego dostępu, który nie 
wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu." 
Czy Zamawiający dopuści jednostkę centralną, w której obudowa nie jest wyposaŜona w zamek 
szybkiego dostępu, który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym 
panelu? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w jednostkę centralną. 
Pytanie  nr 18 
W zał. 1 do SIWZ par. III tab. KOMPUTER STACJONARNY 
Zamawiający wymaga "MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko 
portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów" 
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Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równowaŜne moŜliwość wyłączania portów USB w 
tym: 

• wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, 
• tylko portów USB 2.0 znajdujących się na przodzie obudowy, porty USB 3.0 na panelu 

przednim aktywne,  
• wszystkich portów znajdującym się na panelu przednim, z zachowaniem min. 4 portów 

aktywnych na panelu tylnym,  
• tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, 
• wszystkich portów znajdujących się na panelu tylnym z zachowaniem min. 2 aktywnych 

na panelu przednim. 
• tylko dwa porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, wszystkie pozostałe nieaktywne 
• tylko cztery porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, wszystkie pozostałe nieaktywne 

• tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne 
• tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie jako równowaŜne. 

Pytanie nr 19 
Dotyczy: 17. Wymagania dotyczące Licencji: Baza danych do serwera typ 2 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby funkcjonalności opisane w tym punkcie realizowane były 
przez system HIS a nie system dla diagnostyki obrazowej? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które realizuje funkcjonalności opisane w pkt. 
17 „Wymagania dotyczące licencji: baza danych do serwera typ2” wyłącznie poprzez 
system HIS jak równieŜ poprzez funkcjonalności systemu diagnostyki obrazowej . Obie 
moŜliwości będą traktowane równowaŜnie w kontekście opisanych wymagań.  
 
 Pytanie nr 20 
Zamawiający nie sprecyzował wymagań dla serwera typ. 2. Czy Zamawiający będzie wymagał 
dostarczenia serwera o parametrach:  
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Odp.: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia serwera o parametrach minimalnych 
podanych w zapytaniu i zainstalowania na nim systemu PACS/RIS.  
 
Pytanie nr 21  
Prosimy o wykreślenie wymogu podawania kierownika projektu w formularzu ofertowym 
Wykonawca nie wie czy ma podać osobę wskazaną wykazie osób, czy osobę która faktycznie 
będzie prowadziła projekt i jak ta deklaracja wpłynie na realizację potencjalnego Zamówienia. 
Wskazujemy, ze kierownika projektu, który faktycznie będzie prowadził projekt moŜna wskazać 
na etapie podpisywania umowy. W przypadku braku zgody na wykreślenie tego wiersza z 
formularz prosimy o wskazanie czy ma być to kierownik wskazany w wykazie osób, którego 
podanie słuŜy ocenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 
Odp.: Zamawiający oczekuje, iŜ jeŜeli Wykonawca podaje osobę kierownika projektu w 
wykazie osób to dana osoba faktycznie będzie brała czynny udział w projekcie. Intencja 
Zamawiającego jest uzyskanie wiedzy czy Wykonawca na etapie składania ofert dysponuje 
taką osobą i tym samym w przypadku wyboru jego oferty nic się w tym temacie nie zmieni. 
Pytanie nr 22 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieŜności – w formularzu ofertowym wskazano Ŝe wykonawca udziela 
bezterminowej licencji nie zawierają ograniczeń co do ilości uŜytkowników pracujących 
jednocześnie w całym systemie i w wszystkich modułach medyczno-technicznych (pkt 6) zaś  w 
Zestawieniu jakościowo-ilościowym dostarczanego sprzętu i oprogramowania wskazane są 
konkretne ilości licencji.  
Odp.: Zamawiający oczekuje rozwiązania, w którym to jednoczesna praca uŜytkowników 
w danym module jest ograniczona do liczby wskazanej w tabeli z zał. 1 do SIWZ par. I pkt 
"Zakup sprz ętu komputerowego, oprogramowania systemowego, narzędziowego, 
specjalistycznego dostarczanego w poszczególnych etapach realizacji", przy czym moduły 
e-Rejestracja i e-Kontrahent pozostają w wersji bez ograniczeń uŜytkowników. 
 
Pytanie nr 23 
W jaki sposób wykonawca ma wypełnić Zestawienie jakościowo- ilościowe dostarczanego 
sprzętu i oprogramowania jeśli nomenklatura uŜywana przez Zamawiającego nie odpowiada 
nomenklaturze oferowanego systemu, np. to co u Zamawiającego jest dwoma róŜnymi licencjami 
u Wykonawcy stanowi jedną funkcjonalność w ramach jednej licencji? Czy wykonawcy moŜna 
zmienić formularz i modyfikować poszczególne komórki poprzez ich grupowanie lub podział? 
Odp.: W przypadku wskazanym w powyŜszym pytaniu prosimy o uzupełnienie 
wartościami jednej z powiązanych pozycji, natomiast w drugiej wskazanie z którą pozycją 
jest powiązana. 
 
Pytanie nr 24 
Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 8 kolumny „Wartość % lub kwota  zł” wskazujemy, Ŝe 
Zamawiając ma prawo Ŝądać wskazania części zamówienie nie zaś podania % lub kwotowej 
wartości tejŜe części. To samo dotyczy wskazania podwykonawcy, wykonawca ma obowiązek 
podać tylko zakres a nie komu powierzy daną część. 
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Odp.: Zamawiający wykreśla kolumnę "Warto ść % lub kwota  zł" z tabeli w zał. nr 8 do 
SIWZ. 
Pytanie nr 25 
Wnosimy o wykreślenie wymagania z załącznika nr 8 podania formy prawnej regulującej 
współpracę Wykonawcy i Podwykonawcy jak i załączenia dokumentów regulujących 
współpracę Wykonawcy i Podwykonawcy. 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis odnośnie formy prawnej regulującej współpracę, 
natomiast odstępuje od Ŝądania przedstawienia dokumentów regulujących tą współpracę. 
 
Lp.  Wymaganie SIWZ Pytanie 
Pyt. 
nr 26 

II. Opis 
Minimalnych 
Wymagań 
Dotyczących 
Oprogramowani
a 

Zamawiający wymaga aby 
dostarczony system był w 
pełni kompatybilny i 
zintegrowany z obecnie 
uŜytkowanymi w szpitalu 
systemami medycznymi, a w 
przypadkach koniecznych 
została wykonana, w ramach 
dostawy oprogramowania, 
pełna migracja danych z baz 
danych obecnie uŜytkowanych 
do nowych, dostarczonych w 
ramach przedstawionej oferty. 

Prosimy o uszczegółowienie zakresu 
integracji dostarczanego systemu z 
aktualnie uŜytkowanym systemem przez 
Zamawiającego. 
Prosimy o doprecyzowanie zakresu 
migracji danych. Prosimy o wskazanie 
równieŜ czy Zamawiający przygotuje 
dane z aktualnie posiadanych systemów 
w postaci oczekiwanej przez 
Wykonawcę. 
Odp.:  
Odpowiedzi w pyt. nr 41 i 42 

Pyt. 
nr 27 

A. Wymagania 
minimalne 
dotyczące 
administracji 
systemem 

Przegląd efektywnych 
uprawnień uŜytkownika 
wynikających z 
przynaleŜności do grup 
uŜytkowników, przypisanych 
ról i praw. 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Czy 
Zamawiający ma na myśli moŜliwość 
przeglądania listy uprawnień 
posiadanych przez uŜytkownika? 
Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje 
przeglądu w jednym miejscu 
wszystkich efektywnych uprawnień 
uŜytkownika . 

Pyt. 
nr 28 

A. Wymagania 
minimalne 
dotyczące 
administracji 
systemem 

MoŜliwość przydzielania 
uprawnień do zmieniających 
się w czasie zasobów. 

Prosimy o doprecyzowanie na 
przykładzie jakie zmieniające się w 
czasie zasoby ma na myśli 
Zamawiający. 
Odp.: Przykładem zasobu są 
jednostki organizacyjne czy 
pomieszczenia. Struktura 
organizacyjna Zamawiającego moŜe 
podlegać zmianom. Personel jest 
zasobem, zmianom ulegają miejsca 
pracy i zakres wykonywanych 
czynności przez pracowników 
Zamawiającego.  

Pyt. 
nr 29 

A. Wymagania 
minimalne 
dotyczące 
administracji 
systemem 

Definiowanie polityk poziomu 
bezpieczeństwa hasła 
uŜytkownika, moŜliwość 
przypisania wskazanych 
polityk 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 roku definiuje z co 
najmniej ilu znaków, ilu wielkich i 
małych liter oraz znaków specjalnych 
powinno składać się hasło uŜytkownika. 
Czy Zamawiający zamierza umoŜliwiać 
uŜytkownikom logowanie do systemu za 
pomocą haseł niezgodnych z ww. 
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Rozporządzeniem? 
Odp.: Zamawiający oczekuje 
moŜliwości samodzielnego 
definiowania polityki haseł, np 
bardziej restrykcyjnych ni Ŝ powołane 
rozporządzenia. 

Pyt. 
nr 30 

A. Wymagania 
minimalne 
dotyczące 
administracji 
systemem 

Kontrola złoŜoności hasła 
uŜytkownika zgodnie z 
przypisaną polityką poziomu 
bezpieczeństwa. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 roku definiuje z co 
najmniej ilu znaków, ilu wielkich i 
małych liter oraz znaków specjalnych 
powinno składać się hasło uŜytkownika. 
Czy Zamawiający zamierza umoŜliwiać 
uŜytkownikom logowanie do systemu za 
pomocą haseł niezgodnych z ww. 
Rozporządzeniem? 
Odp.: j.w. 

Pyt. 
nr 31 

A. Wymagania 
minimalne 
dotyczące 
administracji 
systemem 

Dostępność interfejsu 
umoŜliwiającego integrację 
uŜytkowników z dotychczas 
uŜytkowanym systemem 

Prosimy o doprecyzowanie czy 
Zamawiający ma na myśli integrację z 
aktualnie uŜytkowanymi systemami na 
poziomie uŜytkowników - tzn. czy 
stworzony uŜytkownik w 
dotychczasowym systemie 
automatycznie powinien pojawić się w 
systemie dostarczanym? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 
nr 32 

B. Ogólne 
wymagania 
minimalne 
dotyczące 
funkcjonalności 
systemu 

MoŜliwość samodzielnej 
autoryzacji (określenie danych 
dostępowych – login/hasło) 
uŜytkownika – pacjenta po 
poprawnym potwierdzeniu 
rejestracji; moŜliwość 
wyłączenia trybu samodzielnej 
autoryzacji pacjentów. 

Prosimy o wyjaśnienie na czym polegać 
ma samodzielna autoryzacja? Czy 
Zamawiający oczekuje aby kaŜdy mógł 
załoŜyć nowe konto w module 
eRejestracja?  
Odp.: Tak 

Pyt. 
nr 33 

B. Ogólne 
wymagania 
minimalne 
dotyczące 
funkcjonalności 
systemu 

Grupowanie usług do 
rezerwacji wg zdefiniowanych 
rodzajów usług. 

Prosimy o wyjaśnienie gdzie usługi 
mają być grupowane i co oznacza 
sformułowanie "wg zdefiniowanych 
grup usług" 
Odp.: Zamawiający oczekuje 
moŜliwości samodzielnego 
grupowania usług dostępnych do 
rezerwacji dla pacjentów poprzez 
portal internetowy.  

Pyt. 
nr 34 

14.Wymagania 
dotyczące 
Licencji: Bank 
krwi 

Współpraca z oddziałem w 
zakresie: 
(…) 

Współpraca pomiędzy modułem Bank 
Krwi i Oddział wymaga konfiguracji po 
stronie systemu HIS. Czy Zamawiający 
zapewni wykonanie prac po stronie 
Dostawcy aktualnie uŜywanego systemu 
HIS? Czy Zamawiający pokryje 
ewentualne koszty związane z tymi 
pracami? 
Odp.: Zamawiający nie zapewni 
wykonania prac po stronie aktualnie 
uŜywanego systemu HIS. Wszelkie 
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koszty związane z dostosowaniem 
sytemu do wymagań Zamawiającego 
leŜą po stronie Wykonawcy 

Pyt. 
nr 35 

15.Wymagania 
dotyczące 
Licencji: E – 
Rejestracja 

Potwierdzenie rejestracji 
pacjenta poprzez 
wprowadzenie kodu 
udostępnionego przez SMS. 

Prosimy o doprecyzowanie czy 
Zamawiający ma na myśli 
potwierdzenie rejestracji wizyty poprzez 
kody zawarte w SMS? Tzn. czy system 
powinien wysłać do pacjenta SMS z 
kodem, który powinien być 
wprowadzony w module e-Rejestracja 
przez pacjenta jako potwierdzenie 
rejestracji wizyty? 
Odp.: Wymaganie dotyczy rejestracji 
uŜytkownika portalu t.j. pacjenta lub 
opiekuna. 

Pyt. 
nr 36 

15.Wymagania 
dotyczące 
Licencji: E – 
Rejestracja 

Potwierdzenie rejestracji 
pacjenta poprzez 
wprowadzenie kodu 
udostępnionego przez e-mail. 

Prosimy o doprecyzowanie czy 
Zamawiający ma na myśli 
potwierdzenie rejestracji wizyty poprzez 
kody zawarte w e-mail? Tzn. czy system 
powinien wysłać do pacjenta e-mail z 
kodem, który powinien być 
wprowadzony w module e-Rejestracja 
przez pacjenta jako potwierdzenie 
rejestracji wizyty? 
Odp.: j.w. 

Pyt. 
nr 37 

15.Wymagania 
dotyczące 
Licencji: E – 
Rejestracja 

MoŜliwość samodzielnej 
autoryzacji (określenie danych 
dostępowych – login/hasło) 
uŜytkownika – pacjenta po 
poprawnym potwierdzeniu 
rejestracji; moŜliwość 
wyłączenia trybu samodzielnej 
autoryzacji pacjentów. 

Prosimy o doprecyzowanie wymagania. 
Czy Zamawiający ma na myśli 
udostępnienie moŜliwości tworzenia 
nowych kont w module e-Rejestracja 
dla osób, które do tej pory nie leczyły 
się w jednostce Zamawiającego? 
Nadmieniamy, Ŝe takie rozwiązanie jest 
bardzo niebezpieczne i moŜe prowadzić 
do tworzenia fikcyjnych kont. Jedynym 
bezpiecznym rozwiązaniem jest 
udostępnienie moŜliwości zakładania 
nowych kont dla osób, które potwierdzą 
swoją toŜsamość profilem zaufanym e-
PUAP. Czy Zamawiający dopuści takie 
rozwiązanie? 
Odp.: Zamawiający zaznaczył w 
wymaganiu " po poprawnym 
potwierdzeniu rejestracji" co 
zdaniem Zamawiającego jest 
wystarczającym zabezpieczeniem 
przeciwko tworzeniu fikcyjnych kont. 
W pozostałych wymaganiach został 
określony wymagany proces 
rejestracji. Jako dopuszcza równieŜ, 
jako opcję dodatkową moŜliwość 
potwierdzania toŜsamości 
uŜytkownika profilem zaufanym 
ePUAP.   
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Pyt. 
nr 38 

15.Wymagania 
dotyczące 
Licencji: E – 
Rejestracja 

MoŜliwość ograniczenia 
samodzielnej autoryzacji 
uŜytkowników – pacjentów do 
osób zarejestrowanych 

Moduł e-Rejestracja będzie musiał 
zostać zintegrowany z aktualnie 
uŜywanym przez Zamawiającego 
systemem HIS. Czy Zamawiający 
pokryje koszty integracji po stronie 
firmy dostarczającej aktualny system? 
Prosimy o udostępnienie opisów 
interfejsów komunikacyjnych pomiędzy 
systemami. 
Odp.: Wszelkie koszty związane z 
integracją leŜą po stronie 
Wykonawcy. Zakres integracji 
powinien obejmować, co najmniej: 
zakres usług udostępnianych do 
rejestracji internetowej, terminarze 
dostępności tych usług, słownik 
personelu, rejestr pacjentów, wyniki 
badań do publikacji w portalu. 
Interfejsy komunikacyjne zostaną 
udostępnione Wykonawcy w 
momencie wyboru jego oferty jako 
najkorzystniejszej 

Pyt. 
nr 39 

15.Wymagania 
dotyczące 
Licencji: E – 
Rejestracja 

MoŜliwość ustawienia nowego 
hasła, po poprawnej 
weryfikacji adresu e-mail lub 
numeru telefonu 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania 
równowaŜne - polegające na 
umoŜliwieniu zmiany hasła po 
wprowadzeniu starego hasła? 
Odp.: Zamawiający oczekuje 
moŜliwości ustanowienia nowego 
hasła, w przypadku, gdy pacjent 
zapomniał dotychczasowe. 

Pyt. 
nr 40 

15.Wymagania 
dotyczące 
Licencji: E – 
Rejestracja 

Grupowanie usług do 
rezerwacji wg zdefiniowanych 
rodzajów usług. 

Prosimy o wyjaśnienie gdzie usługi 
mają być grupowane i co oznacza 
sformułowanie  "wg zdefiniowanych 
grup usług" 
Odp.: W punkcie 33. 

Pyt. 
nr 41 

Zamawiający wymaga aby oferowane 
rozwiązania w zakresie oprogramowania były w 
pełni współpracujące i zintegrowane z 
istniejącymi w szpitalu bazami danych. 
Zamawiający dopuszcza w ramach oferty 
moŜliwość pełnej migracji baz danych pod pełną 
odpowiedzialnością za integralność, 
rozliczalność, spójność danych , a proces ten 
musi być zaakceptowany do stwierdzenia 
prawidłowości funkcjonowania wszystkich 
systemów uŜytkowanych przez szpital wraz z 
zapewnieniem nieprzerwanej ciągłości działania 
szpitala. 

Zamawiający dopuszcza pełną migrację 
systemu, w związku z czym prosimy o: 
- wskazanie producenta 
oprogramowania aktualnie 
uŜytkowanego przez Zamawiającego 
- szczegółowej listy modułów 
uŜytkowanych przez Zamawiającego 
- szczegółowego zakresu danych 
gromadzonych w aktualnie uŜywanych 
systemach przez Zamawiającego 
- szczegółowego opisu zakresu danych, 
którego powinny być zmigrowane 
- zakresu ilościowego danych, które 
podlegały będą migracji (za jak długi 
okres dane będą przenoszone) 
Odp.:  
Oprogramowanie InfoMedica , 
Producent firma ASSECO.  
Licencje posiadane, uŜytkowane 
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obecnie przez Zamawiającego to: 
Lp. Moduł - ilość 
 
1. Finansowo-Księgowy  5 
 
2. Rejestr SprzedaŜy  1 
 
3. Kasa  1 
 
4. Koszty  1 
 
5. Gospodarka Materiałowa  2 
 
6. Apteka - licencja w ramach Banku 
Światowego  1 
 
7. Apteczka Oddziałowa - licencja w 
ramach Banku Światowego  10 
 
8. Środki trwałe  1 
 
9. Kadry  3 
 
10. Płace  3 
 
11. Ruch Chorych - licencja w ramach 
Banku Światowego  20 
 
12. Pracownia Diagnostyczna  3 
 
13. JGP  1 
NaleŜy przenieść wszystkie dane z 
aktualnych baz danych. 
Rozmiar baz danych: 15 GB 
Zamawiający nie posiada zawartych 
umów z producentem 
oprogramowania, na podstawie 
których producent posiadałby 
zobowiązania do wsparcia 
przeniesienia danych. Zamawiający 
dysponuje narzędziami 
umoŜliwiaj ącymi wydruk danych 
niezbędnych do przeniesienia. 

Pyt. 
nr 42 

Zamawiający wymaga aby oferowane 
rozwiązania w zakresie oprogramowania były w 
pełni współpracujące i zintegrowane z 
istniejącymi w szpitalu bazami danych. 
Zamawiający dopuszcza 
w ramach oferty moŜliwość pełnej migracji baz 
danych pod pełną odpowiedzialnością za 
integralność, rozliczalność, spójność danych , a 
proces ten musi być zaakceptowany do 
stwierdzenia prawidłowości funkcjonowania 
wszystkich systemów uŜytkowanych przez szpital 

Zamawiający wymaga  aby oferowane 
rozwiązania były w pełni 
współpracujące i zintegrowane z 
istniejącymi w szpitalu bazami danych. 
W związku z czym prosimy o 
udostępnienie informacji o: 
- nazwie, producencie i wersji aktualnie 
uŜytkowanych systemów 
- sposobie integracji z działającym 
systemem 
- opisu zakresu integracji 
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wraz z zapewnieniem nieprzerwanej ciągłości 
działania szpitala. 

- potwierdzeniem, Ŝe Zamawiający 
pokryje koszty integracji po stronie 
aktualnego Dostawcy systemu 
informatycznego 
- potwierdzeniem, Ŝe Zamawiający 
będzie pośredniczył w rozmowach 
pomiędzy wykonawcą i Dostawcą 
aktualnego systemu informatycznego. 
W przypadku nieudostępnienia 
powyŜszych informacji - niniejszy zapis 
faworyzował będzie jednego Producenta 
(aktualnego Dostawcę systemu 
informatycznego). 
Odp.: Zamawiający  obecnie uŜytkuje 
oprogramowanie grupy ASSECO . 
Zamawiający  w określonych 
niezbędnych sytuacjach moŜe 
zapewnić iŜ udzieli wsparcia w 
rozmowach.  Zamawiający  umów 
dodatkowych  nie posiada. 
Zamawiający nie przewiduje Ŝadnej 
partycypacji w kosztach migracji, a 
pełne koszty migracji i integracji 
systemów całkowicie ponosi 
Wykonawca. 

Pyt. 
nr 43 

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania 
systemowego, narzędziowego, specjalistycznego 
dostarczanego w poszczególnych etapach 
realizacji. 
 - Strona 3-4 

W tabeli Zamawiający wymienia listę 
modułów, które powinny zostać 
dostarczone w ramach postępowania. W 
tabeli znajduje się moduł Licencja: 
System Informacji Zarządczej - który 
nie został opisany w dalszej części OPZ. 
Prosimy o uzupełnienie. 
Od.:  
Funkcjonalność modułu System 
Informacji Zarz ądczej powinna 
spełniać minimalnie poniŜsze 
wymagania: 
Porównywanie i analiza danych 
pochodzących z wszystkich systemów, 
w oparciu o hurtownie danych 
MoŜliwość definiowania własnych 
analiz opartych o gromadzone dane z 
systemów medycznych i 
administracyjnych 
Tworzenie raportów on-line w 
oparciu o dane aktualne 
Graficzna prezentacja wyników 
MoŜliwość pobierania danych do: 
- Pliku MS Excell 
 - Pliku PDF 
 - Pliku tekstowego np. csv 
Raporty medyczne: 
 - Grafik personelu  
 - Utylizacja zasobów – oddziały  
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 - Utylizacja zasobów – przychodnia  
 - Utylizacja zasobów – pracownie 
diagnostyczne  
 - Utylizacja zasobów – laboratoria 
 - Dynamika obłoŜenia łóŜek 
szpitalnych   
 - Dynamika ruchu chorych   
 - Dynamika czasu hospitalizacji   
 - Plan i wykonanie świadczeń NFZ i 
MZ   
 - ZuŜycie leków wg grup  
Raporty administracyjne: 
 - Grupy personelu  
 - Wykaz stanu kont  
 - Plan i wykonanie kosztów OPK  
 - Koszty pośrednie OPK w podziale 
na OPK przekazujące   
 - Absencje personelu  
 - Wskaźniki płynno ści   
 - Prognoza płynności finansowa   
 - Wskaźniki zadłuŜenia   
 - Realizacja planu finansowego  
 - BudŜety OPK (plan, wykonanie, 
odchylenia ) 
 - Przychody z pozostałej sprzedaŜy  
 - Zasoby ludzkie wg grup 
zawodowych (liczby pracowników w 
etatach, osobach, odejścia, przyjęcia, 
średnie zatrudnienie w osobach, w 
etatach, średnia płaca )  
- Zobowiązania w podziale na okresy 
wymagalności  
 - NaleŜności w podziale na okresy 
wymagalności  
 - Sprawozdania roczne (bilans, 
rachunek zysków i strat ) 
 - Jednorodne grupy pacjentów : 
 - Stan realizacji umów NFZ – poziom 
1: stan realizacji rodzajów umów 
 - Stan realizacji umów NFZ – poziom 
2: stan realizacji wybranej umowy 
 - Stan realizacji umów NFZ – poziom 
3: szczegóły realizacji wybranej 
umowy 
 - Stan realizacji umów NFZ – poziom 
4: zestawienie pozycji rozliczeniowych  
składających na realizację planu 
umowy 
- Zestawienie wyznaczonych JGP - 
Poziom 1: Zestawienie ogólnej liczby 
wystąpień danej JGP w zadanym 
okresie lub/i dla zadanej wersji grup 
JGP 
 - Zestawienie wyznaczonych JGP - 
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Poziom 2: Szczegóły wybranej JGP 
 - Zestawienie wyznaczonych JGP - 
Poziom 3: Dodatkowe informacje 
Raporty przekrojowe : 
 - Wynik OPK 
 - Wykonanie Kontraktu 
 - Wartości kluczy statystycznych 
 - Utylizacja zasobów – Sprzęt 

 
Pytanie nr 44  
W związku z zapisami SIWZ dot. weryfikacji ofert prosimy o informacje czy Zamawiający 
wymaga przeprowadzenia prezentacji na próbce oferowanego systemu? JeŜeli tak prosimy 
o podanie min. wymagań dotyczących próbki systemu. 
Odp.: 
W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi spełniają wymagania Zamawiającego, 
Wykonawca przedkłada próbkę oferowanego systemu informatycznego w postaci komputera 
przenośnego (laptopa) z zainstalowanymi wszystkimi modułami/ funkcjonalnościami zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w SIWZ wraz z działającą, testową bazą danych  zgodną z 
wymaganiami SIWZ oraz wszelkimi niezbędnymi do prawidłowego działania systemu 
elementami umoŜliwiającymi prawidłowe działanie systemu, takimi jak zmienne środowiskowe, 
biblioteki systemowe, komponenty systemu operacyjnego w tym zainstalowane przeglądarki 
internetowe (co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla, Firefox). Próbka musi być dostarczona 
najpóźniej w dniu prezentacji w formie fizycznych urządzeń, nie jest dopuszczalne stosowanie 
emulatorów. Na próbce Zamawiający wymaga załoŜenia konta uŜytkownika posiadającego 
prawa administracyjne do oprogramowania, tak aby moŜliwe było załoŜenie nowego 
uŜytkownika systemu, wprowadzenie danych testowych oraz wykonanie czynności 
umoŜliwiających przeprowadzenie weryfikacji oferowanego systemu celem potwierdzenia, iŜ 
oferta odpowiada treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 45 
W związku z zapisem znajdującym się  w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA mówi ącym o tym, Ŝe  "Zamawiający wymaga aby oferowane rozwiązania 
w zakresie oprogramowania były w pełni współpracujące i zintegrowane z istniejącymi w 
szpitalu bazami danych.", a takŜe  "Zamawiający dopuszcza w ramach oferty moŜliwość 
pełnej migracji baz danych pod pełną odpowiedzialnością za integralność, rozliczalność, 
spójność danych (...)" prosimy o wskazanie jaki obecnie motor bazy danych jest 
zainstalowany u Zamawiającego oraz  o podanie minimalnych wymagań co do docelowego 
motoru bazy danych. 
Odp.: 
Obecnie u Zamawiającego zainstalowana jest baza Oracle w wersji 11.2.0.1.0 
W przypadku wymiany bazy danych Zmawiający wymaga aby dostarczona baza spełniała 
minimum poniŜsze wymagana: 

1. Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla 
procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), 
Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność 
serwera bazy danych na ww. platformach 

2. NiezaleŜność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera 
aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych 

3. MoŜliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. 
platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska 
aplikacyjnego 

4. Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego moŜliwego stopnia 
współbieŜności. Modyfikowanie wierszy nie moŜe blokować ich odczytu, z kolei odczyt 
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wierszy nie moŜe ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu 
musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z 
chwili jego rozpoczęcia, niezaleŜnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych.  

5. MoŜliwość zagnieŜdŜania transakcji – powinna istnieć moŜliwość uruchomienia 
niezaleŜnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być 
moŜliwy następujący scenariusz: kaŜda próba modyfikacji tabeli X powinna w 
wiarygodny sposób odłoŜyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezaleŜnie czy zmiana 
tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. 

6. Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z 
Unicode).  

7. MoŜliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode 
8. MoŜliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu 

dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 
9. Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: moŜliwość uruchomienia 

wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego 
do serwera bazy danych. 

10. MoŜliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w 
jednej sesji bazy danych 

11. Wsparcie protokołu XA  
12. Wsparcie standardu JDBC 3.0 
13. Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.  
14. Motor bazy danych powinien umoŜliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL 

preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera 
bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć moŜliwość umieszczania 
wskazówek dla optymalizatora w wybranych  
instrukcjach SQL. 

15. Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich 
rozmiar (liczbę wierszy).  

16. Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania 
powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umoŜliwiającym deklarowanie 
zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy 
wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia 
wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź 
wywołującej go jednostki programu 

17. Procedury i funkcje składowane powinny mieć moŜliwość parametryzowania za pomocą 
parametrów prostych jak i parametrów o typach złoŜonych, definiowanych  przez 
uŜytkownika. Funkcje powinny mieć moŜliwość zwracania rezultatów  jako zbioru 
danych, moŜliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli 
występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umoŜliwiać 
wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umoŜliwiać 
jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy 
za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź 
wycofanie transakcji wewnątrz procedury).  

18. MoŜliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego 
(biblioteki dzielonej) 

19. MoŜliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, 
UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie kaŜdego wiersza 
modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. 
próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop  
serwera, próba zalogowania uŜytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). 
Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umoŜliwiać oprogramowanie obsługi 
instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. 
niemodyfikowalnych widokach (views). 
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20. W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony 
przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana 
instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan 
transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w 
której wystąpił ww. błąd lub wyjątek 

21. Powinna istnieć moŜliwość autoryzowania uŜytkowników bazy danych za pomocą 
rejestru uŜytkowników załoŜonego w bazie danych  

22. Baza danych powinna umoŜliwiać na wymuszanie złoŜoności hasła uŜytkownika, czasu 
Ŝycia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w 
przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. 

23. Przywileje uŜytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów 
systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, 
prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. 
odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umoŜliwiać 
nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup uŜytkowników / ról 
bazodanowych. W danej chwili uŜytkownik moŜe mieć aktywny dowolny podzbiór 
nadanych ról bazodanowych. 

24. MoŜliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez 
serwer bazy danych. MoŜliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii 
bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie 
do załoŜonej polityki nadmiarowości backup'ów. MoŜliwość integracji z powszechnie 
stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). 
Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być moŜliwe w trybie offline oraz w trybie 
online 

25. MoŜliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). 
26. Odtwarzanie powinno umoŜliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii 

bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z 
chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu moŜe podlegać cała baza danych bądź pojedyncze 
pliki danych. 

27. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki 
baz danych mogą być dostępne dla uŜytkowników 

28. Wbudowana obsługa wyraŜeń regularnych zgodna ze standardem POSIX  
dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w  
bazie danych. 

29. MoŜliwość budowy klastra na węźle obsługiwanym przez maksymalnie 4 procesor 
 
 
Do wiadomości:  
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w/g rozdzielnika. 
2. Strona internetowa Zamawiającego.  
3.   a/a 

                     

 

                                                                                              -lek.med. Jacek Kret- 
.................................. 

     ( Dyrektor/ kierownik Zamawiającego) 
 


