Warszawa, 27 kwietnia 2017r.

SPZOZ.U. 289 /17

Zapytania i odpowiedzi w postępowaniu konkursowym z dnia 21 kwietnia 2017
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
Pytania:
I. Pytania do SWKO $5, pkt 11:
1) Czy przyjmujący zamówienie musi wykonać integrację z obydwoma systemami zamawiającego,
czy tylko z jednym z nich (którym)?
Jak będzie wyglądał obieg zleceń, proszę o wskazanie jednego z wariantów lub dokładniejsze
opisanie modelu integracji:
a) System MedicusOnLine wysyła zlecenie do systemu Centrum firmy Marcel, część badań
wykonywana jest w systemie Centrum, a część przesyłana z Centrum dalej, do systemu
przyjmującego zamówienie.
b) System MedicusOnLine wysyła część badań ze zlecenia do systemu Centrum firmy Marcel, a
drugą część do systemu przyjmującego zamówienie.
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia wymaga integracji systemów w wariancie b.
2)Czy zamawiający posiada licencje do systemu MedicusOnLine i/lub do systemu Centrum
niezbędne do wykonania integracji HL7?
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia posiada licencję niezbędną do wykonania
integracji HL7.
3)Aby uruchomić połączenie HL7 i zapewnić mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa transmisji,
konieczne będzie zestawienie VPN'a, czy w związku z powyższym zamawiający posiada router i
łącze internetowe umożliwiające zestawienie połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją
adresów SNAT?
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia posiada router i łącze internetowe

umożliwiające zestawienie połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją
adresów SNAT.
4)Czy w związku z faktem rezygnacji z papierowej wersji dokumentów, zleceniodawca będzie
przekazywał zlecenia HL7 opatrzone podpisem elektronicznym, czego wymaga
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania?
Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 3 do SWKO projekty umów Udzielający Zamówienia nie rezygnuje z wersji papierowej
dokumentów.
II. Pytanie do SWKO:
5) Załącznik nr 3 – projekt umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych - PAKIET I zawiera
załącznik nr 2 do umowy, w którym wyszczególnione są dodatkowe badania (14 pozycji) nie
występujące w Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej.
Czy Oferent powinien wycenić również te badania ?
Jeśli TAK to prosimy o włączenie tych badań do Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej z podaniem
szacunkowej ilości.
Odpowiedź: Załącznik nr 3 do SWKO – projekt umowy załącznik 2 zawiera
badania nie wymienione w specyfikacji asortymentowo-cenowej, a zgodnie z
zapisami umowy paragraf 8,są to badania wykonywane w sytuacjach awaryjnych,
nie planowane, podlegające rozliczeniu odrębną fakturą zgodną z aktualnym
cennikiem Wykonawcy.

