
 

 

Pytanie nr 1:   

Dotyczy: Załącznik nr 1 B – Opis Przedmiotu Zamówienia - XVII Informacje uzupełniające   

Pytanie: Prosimy o wyszczególnienie nazw producentów wraz z podaniem wersji oprogramowania 

wszystkich systemów – zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych – będących przedmiotem 

integracji (jeśli taka istnieje) lub migracji w ramach projektu. Nasza prośba wynika z daleko idącej 

ostrożności i dotyczy szerokiego grona potencjalnych wykonawców. Informacja ta podana w spójny 

sposób pozwoli na pełne skalkulowanie oferty.   

Odpowiedź nr 1:  

SP ZOZ „Centrum”: 

1) mMedica 5.16.4 (Asseco Poland S.A.) 

2) Phoenix (WKM Medical, ul. Brodowicza 11/2 31-518 Kraków NIP: 565-133-31-65  

Tel. +48 12 378 32 77, Tel. kom. +48 531 944 542, data kompilacji: 11.12.2018 r. Andrzej Kościarz)  

SP ZOZ „Śródmieście”: 

1)  mMedica 5.16.4 (Asseco Poland S.A.) 

2)  Phoenix (WKM Medical, ul. Brodowicza 11/2 31-518 Kraków NIP: 565-133-31-65  

Tel. +48 12 378 32 77, Tel. kom. +48 531 944 542 data kompilacji: 01-11-2015 Andrzej Kościarz) 

SP ZOZ „Zaodrze”: 

1) mMedica 5.16.4 (Asseco Poland S.A.)  

2) autorski program „Labor” (autor kontakt: Eugeniusz Koral, tel. 601-562-245, e-mail: 

ekoral@poczta.fm) 

Pytanie nr 2: 

Treść: e-Diagnostyka. Integracja z zewnętrznymi pracowniami diagnostycznym (o ile istnieje 

możliwość techniczne). System medyczny posiada otwarty mechanizm exportu zleceń i importu 

wyników.  

Pytanie: Zamawiający zaniechał dostarczenia informacji dotyczących interfejsów integracyjnych 

do wymiany danych z systemami diagnostycznymi. Przedmiot Zamówienia został stworzony w sposób 

niewyczerpujący, bez uwzględnienia okoliczności mogących mieć realny wpływ na przygotowanie 

konkurencyjnej oferty.   

Nr umowy RPOP.10.03.00-16-0003/17-00 

Tytuł projektu Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług  

w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu 



a) Prosimy o podanie nazw producentów systemów pracujących w zewnętrznych pracowniach 

diagnostycznych będących przedmiotem integracji.  b) Wnosimy o  udostępnienie opisu interfejsów 

wymiany danych systemów z którymi ma nastąpić integracja wraz z odpowiednią dokumentacją 

oraz o udostępnienie opisu struktury danych systemów z którymi zostać zintegrowany dostarczany 

system.   c) Prosimy o informację czy posiadają państwo umowę na świadczenie usług gwarancyjnych 

i serwisowych z firmami aktualnie dostarczającymi oprogramowanie pracowni diagnostycznych?  

d) Czy umowy te obejmują swym zakresem możliwość integracji z systemem HIS? Dodatkowo 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie współpracował z wykonawcą w celu realizacji 

omawianych integracji?  

Lub ewentualne usunięcie powyższego wymagania z przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający nie wymaga pełnej i bezwzględnej integracji zamawianego oprogramowania 

medycznego z jakimkolwiek istniejącym systemem e-Diagnostyka ( zapis : Integracja z zewnętrznymi 

pracowniami diagnostycznymi o (ile istnieje możliwość techniczna) , lecz z systemem e-Diagnostyka 

dostarczanym przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia i postępowania. Zamawiający 

wymaga natomiast, aby dostarczane oprogramowanie medyczne wyposażone zostało w „otwarty 

mechanizm exportu zleceń i importu wyników”, tak aby umożliwiało w przyszłości integrację z innymi 

systemami diagnostycznymi.  

Posiadana integracja ma być zgodna z protokołem HL 7 CDA, a komunikacja między systemami ma 

być automatyczna. 

Zakres wypełnienia opisanych czynności będzie uzgadniany w Analizie przedwdrożeniowej.   

 Zamawiający wskazuje na wykorzystywane obecnie pracownie diagnostyczne ze wskazaniem zasad 

umów SLA i do których posiada opisy interfejsów:  

SP ZOZ „Centrum”: 

• mammografia (Crystal Nova – oprogramowanie RIS Alteris); 

• densytometria (GE LUNAR ); 

• usg (Arietta ALOKA) i (ALOKA – 3 szt.); 

• EKG (Aspel Grey). 

SP ZOZ „Śródmieście”: 

• USG Aloka SSD4000 – 1 szt. 

• USG Aloka Alpha 6 – 2 szt. 

SP ZOZ „Zaodrze”: 

• USG (LOGIQ C 5 Premium); 

• EKG (Aspel AsCARD Mr Red ). 

Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie dokonywanej integracji. 

Pytanie nr 3 : 

Dotyczy: Załącznik nr 1 B – Opis Przedmiotu Zamówienia – Oprogramowanie Medyczne pkt. 301  



Treść: e- Laboratorium. Integracja z zewnętrznym laboratorium, o ile istnieje możliwość techniczna 

po stronie laboratorium. System medyczny posiada otwarty mechanizm exportu zleceń I importu 

wyników).  

Pytanie: Zamawiający zaniechał dostarczenia informacji dotyczących interfejsów integracyjnych 

do wymiany danych z systemami laboratoryjnymi. Przedmiot Zamówienia został stworzony w sposób 

niewyczerpujący, bez uwzględnienia okoliczności mogących mieć realny wpływ na przygotowanie 

konkurencyjnej oferty.  Czy Zamawiający pod pojęciem „zewnętrzne laboratorium” ma na myśli 

laboratoria poszczególnych partnerów projektu u których wykorzystywane są systemy wymienione 

w  Załączniku nr 1 B – Opis Przedmiotu Zamówienia – str. 25 pkt. VI. ?  Prosimy o informację 

czy posiadają państwo umowę na świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych z firmami 

aktualnie dostarczającymi oprogramowanie laboratorium? Czy umowy te obejmują swym zakresem 

możliwość integracji z systemem HIS? Prosimy o podanie danych kontaktowych do firm 

dostarczających wymienione w pkt. VI oprogramowanie. 

Odpowiedź nr 3:  

Zamawiający nie wymaga pełnej i bezwzględnej integracji zamawianego oprogramowania 

medycznego z jakimkolwiek istniejącym systemem e-Laboratorium ( zapis: e- Laboratorium. 

Integracja z zewnętrznym laboratorium, o ile istnieje możliwość techniczna po stronie laboratorium), 

lecz z systemem e-Laboratorium dostarczanym przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia. 

Zamawiający wymaga natomiast, aby dostarczane oprogramowanie medyczne wyposażone zostało 

w „otwarty mechanizm exportu zleceń i importu wyników”, tak aby umożliwiało w przyszłości 

integrację z innymi systemami laboratoryjnymi. 

Posiadana integracja ma być zgodna z protokołem HL 7 CDA, a komunikacja między systemami ma 

być automatyczna. 

Zakres wypełnienia opisanych czynności będzie uzgadniany w Analizie przedwdrożeniowej.  

Obecnie zakres zawartych umów nie obejmuje integracji z systemem HIS.  

Poniżej dokładne dane posiadanych systemów laboratoryjnych wraz z danymi kontaktowymi: 

1. SP ZOZ "Centrum" - program Phoenix (WKM Medical, ul. Brodowicza 11/2 31-518 Kraków NIP: 565-

133-31-65 , Tel. +48 12 378 32 77, Tel. kom. +48 531 944 542, data kompilacji: 11.12.2018 r. Andrzej 

Kościarz). 

2. SP ZOZ "Śródmieście"  - program Phoenix WKM Medical, ul. Brodowicza 11/2 31-518 Kraków NIP: 

565-133-31-65 , Tel. +48 12 378 32 77, Tel. kom. +48 531 944 542, data kompilacji: 01-11-2015 

Andrzej Kościarz). 

3. SP ZOZ "Zaodrze" - autorski program Pana Eugeniusza Korala „LABOR” Adres: ekoral@poczta.fm). 

Zakres wypełnienia opisanych czynności będzie uzgadniany w Analizie przedwdrożeniowej. 

Pytanie nr  4: 

 

Dotyczy: Załącznik nr 1 B – Opis Przedmiotu Zamówienia – Oprogramowanie Medyczne pkt. VI str. 25.  

Treść: Zamawiający przewiduje wymianę wymienionego (…) sprzętu w sytuacji jego uszkodzenia, 

co wpłynie na jego ewentualną integracje w okresie obowiązywania gwarancji.  



Pytanie: Zamawiający zaniechał wskazania, że w takim przypadku dostarczy informację 

o zaktualizowanych/zmienionych sprzętach oraz zaniechał zwolnienia odpowiedzialności wykonawcy 

za brak integracji wynikający z działań lub zaniechań Zamawiającego czy firm trzecich. Czy 

Zamawiający potwierdza, że będzie pośredniczył i pozyska w takiej sytuacji niezbędne interfejsy 

integracyjne wraz z dokumentacją od wykonawcy dostarczanego sprzętu? 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający informuje  że w przypadku wymiany sprzętu udostępni Wykonawcy dokumentację 

techniczną (w tym interfejsów integracyjnych), tak aby umożliwić mu wykonanie analizy oraz 

zrealizowanie integracji, o ile będzie ona możliwa technicznie wraz bezpośrednim wsparciem służb 

informatycznych i technicznych Zamawiającego . 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy: Załącznik nr 1 B – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. VIII. ppkt. 5  

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że etapie realizacji zamówienia Zamawiający zapewni bezpłatny 

i  swobodny dostęp do baz danych oraz udostępni informacje niezbędne do przeprowadzenia 

migracji danych z systemów podlegających wymianie w formie plików .xls/.txt/.csv  jeśli takie 

są wymagane? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie współpracował z wykonawcą w tym 

zakresie w przypadku każdego z Partnerów projektu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

na etapie analizy przedwdrożeniowej ustali z Wykonawcą dokładny zakres tej migracji i będzie 

ona dotyczyła jedynie tych danych, które będą zasadne do przeniesienia i możliwe do przekazania 

Wykonawcy w ustalonych formatach 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający informuje, iż:  

• zapewni bezpłatny i  swobodny dostęp do baz danych w ramach posiadanej aplikacji; 

• udostępni informacje niezbędne do przeniesienia danych z systemów podlegających wymianie 

w formie plików .xls/.txt/.csv, a tam, gdzie nie będzie to możliwe (np. z powodów technicznych) - 

formie plików .pdf; 

• Zamawiający deklaruje pełną współpracę w zakresie przeniesienia danych z systemów 

podlegających wymianie; 

• W analizie przedwdrożeniowej Zamawiający ustali dokładny zakres przeniesienia danych w oparciu 

o Szczegółowy Opis Przedmiot Zamówienia. 

Producent Oprogramowania mMedica umożliwia eksport danych z każdej wyświetlanej tabeli 

do formatu xls. Dotyczy to zarówno danych osobowych, jak i prezentowanych danych statystyczno-

medyczno-rozliczeniowych oraz deklaracji, a także słowników. Ponadto, w celu usprawnienia procesu 

przeniesienia danych oraz rozszerzenia zakresu eksportowanych danych, można także skorzystać 

z funkcji "Raporty definiowane", poprzez zdefiniowanie dedykowanego wykazu. Następnie można 

wyeksportować dane do pliku w formacie xls. Oba sposoby wykonania eksportu danych zostały 

opisane w instrukcji do systemu.  

Poza tym, wszelkie dane rozliczeniowe, niezbędne do sprawozdawczości oraz rozliczeń z NFZ, można 

wyeksportować (ponownie) z aplikacji w formacie XML, zdefiniowanym przez tzw. format otwarty 

NFZ. Wśród nich są m.in.:  



- REGON świadczeniodawcy zlecającego wykonanie świadczeń,  

- numery wersji danych rozliczeniowych, 

 - numery wersji danych statystycznych,  

- daty utworzenia zestawu świadczeń,  

- daty ostatniej modyfikacji zestawu świadczeń,  

- numer szablonu pozycji rozliczeniowej przekazanej przez NFZ,  

- komplet informacji o rachunkach elektronicznych RFX.  

Dotyczy to również pozostałych danych przekazywanych w komunikatach szczegółowych XML. 

Format i znaczenie danych eksportowanych w plikach XML został opisany w Rozporządzeniu MZ 

z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych 

przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 

przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.  

Pytanie nr 6:  

Dotyczy: Załącznik nr 1 B – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. VIII ppkt. 5  

Treść: Zamawiający w ramach projektu oczekuje osiągnięcia założeń projektu, jego wskaźników 

i bezwzględnego warunku utrzymania dostępu do posiadanych danych, dopuszczając możliwość 

całkowitej wymiany stosowanych i eksploatowanych systemów przy zachowaniu warunku 

utrzymania dostępu do posiadanych informacji w minimalnym, podanym poniżej zakresie: (…) 

w ramach jednosystemowego utrzymania ciągłości procesów medycznych i rozliczeniowych w każdej 

poradni.   

Pytanie: Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest w posiadaniu kodów źródłowych systemu mMedica, 

co wiąże się z ryzykowną i skomplikowaną procedurą dekompilacji modułów, sugerujmy 

aby w ramach zakresu rozliczeń NFZ Zamawiający utrzymał instancję aktualnie posiadanego systemu 

mMedica w celu realizacji archiwalnych korekt (szablony II fazy, sprawozdania finansowe, pozycje 

rozliczeniowe wraz z wykonanymi elementami leczenia, zleceniami i aktualnymi statusami 

co umożliwi dostęp do historii rozliczeń, także w zakresie korekt i nadwykonań). Pozostawienie jednej 

licencji aktualnego oprogramowania nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami 

po stronie Zamawiającego – takimi jak aktualizacje i serwis systemu.   

W związku z tym – czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie pozostawi jedną instancję aktualnego 

systemu mMedica (u każdego z Partnetów projektu) w celu realizacji archiwalnych korekt, natomiast 

bieżące rozliczenia będzie realizował w nowym systemie? 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zwarte w SOPZ i oczekuje, że po zakończeniu wdrożenia 

(od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego), realizować będzie świadczenie 

usług medycznych oraz usług on-line w ramach „jednosystemowego utrzymania ciągłości procesów 

medycznych i rozliczeniowych” w każdej poradni w okresie od zakończenia wdrożenia dostarczonego 

rozwiązania .  

Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza rozwiązania, w którym zakres i sposób realizacji 

wdrożenia przez Wykonawcę powoduje konieczność bezterminowego utrzymywania 



dotychczasowego oprogramowania medycznego u Lidera lub któregokolwiek z Partnerów projektu 

w celach rozliczeniowych.   

Zamawiający dopuszcza więc przejściowe rozwiązanie poprzez pozostawienie jednej instancji 

aktualnego systemu mMedica (u każdego z Partnertów projektu) w celu realizacji archiwalnych 

korekt, wymogiem prowadzenia bieżących  rozliczeń  realizowanych  w nowym systemie. 

Pytanie nr 7 : 

Dotyczy: Załącznik nr 1 B – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. XI ppkt. 6  

Treść: Instruktaże, warsztaty, seminaria – opis metodyki dydaktycznej procesu wdrożeniowego  

co najmniej:   

▪ Ogólny instruktaż warsztatowo-seminaryjny w ilości co najmniej 32 godziny szkoleniowe 

na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie w ilości co najmniej 10 stanowisk roboczych w sali 

udostępnionej przez Zamawiającego. Dla wszystkich użytkowników systemów.  

▪ Instruktaż wdrożeniowy dedykowany, profilowany, indywidualny przy stanowisku roboczym 

pracownika Zamawiającego dla personelu medycznego i statystyki medycznej. Minimum 16 godzin 

szkoleniowych.  

▪ Instruktaż wdrożeniowy dedykowany, profilowany, indywidualny z administracji, zarządzania 

i konfiguracji dostarczonych systemów dla pracowników pionów informatycznych. Minimum 24 

godzin szkoleniowych.  

▪ Instruktaż wdrożeniowy dedykowany, profilowany, indywidualny z zakresu stosowania 

dostarczonych systemów dla kadry zarządzającej. Minimum 8 godzin szkoleniowych.  

 Pytanie: Prosimy o podanie dokładnej ilości osób podlegających szkoleniu dla poszczególnych 

modułów. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkoleń osobno dla każdego z Partnerów 

(tj. w 3 lokalizacjach) czy też zbiorczo w jednej z siedzib? 

Odpowiedź nr 7: 

Tak, Zamawiający wymaga odrębnych, samodzielnych cyklów szkoleniowych dla każdego partnera 

osobno wg  harmonogramów ustalonych i zaakceptowanych przez każdego partnera indywidulanie. 

Ogólny instruktaż warsztatowo-seminaryjny w ilości co najmniej 32 godziny szkoleniowe 

na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie w ilości co najmniej 10 stanowisk roboczych w sali 

udostępnionej przez Zamawiającego - dla wszystkich użytkowników systemów.  

Łączna liczba osób do przeszkolenia: 

1) SP ZOZ "Centrum" – 91 osób. 

2) SP ZOZ "Śródmieście"- 81 osób. 

3) SP ZOZ "Zaodrze"- 38 osób. 

▪ Instruktaż wdrożeniowy dedykowany, profilowany, indywidualny przy stanowisku roboczym 

pracownika Zamawiającego dla personelu medycznego i statystyki medycznej. Minimum 16 godzin 

szkoleniowych  -    Poradnia Centrum grupa 85 osób, Poradnia Śródmieście  grupa 81  osób, Poradnia 

Zaodrze  - grupa 19  osób, 



 ▪ Instruktaż wdrożeniowy dedykowany, profilowany, indywidualny z administracji, zarządzania 

i konfiguracji dostarczonych systemów dla pracowników pionów informatycznych. Minimum 24 

godzin szkoleniowych. –  Poradnia Centrum grupa 1  osób, Poradnia Śródmieście  grupa 5  osób, 

Poradnia Zaodrze  - grupa 1  osób, 

 ▪ Instruktaż wdrożeniowy dedykowany, profilowany, indywidualny z zakresu stosowania 

dostarczonych systemów dla kadry zarządzającej. Minimum 8 godzin szkoleniowych. Poradnia 

Centrum grupa 6 osób, Poradnia Śródmieście  grupa 5  osób, Poradnia Zaodrze  - grupa 2 osób. 

 

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy: Załącznik nr 1 B – Opis Przedmiotu Zamówienia – Personalizacja pkt. 110, 111, 112, 114, 116  

Treść: 

• Zestaw narzędzi do indywidualnej konfiguracji wybranych elementów programu • Definicja skrótów 

klawiszowych dla przycisków funkcyjnych w aplikacji • Konfiguracja zawartości okna podglądu danych 

pacjenta (w Kartotece pacjentów i Gabinecie) • Konfiguracja wyglądu okien w Gabinecie (zawartość, 

ilość i układ) • Zestaw narzędzi do samodzielnego definiowania elementów wyglądu Terminarza 

(rodzaj wizyty przedstawiany za pomocą ikon i kolorów, wielkość czcionki)  

Pytanie: Drobne modyfikacje interfejsu, takie jak dostosowanie motywu systemu do potrzeb pracy 

np. w zaciemnionych pomieszczeniach, czy wyłączanie niepotrzebnych zakładek, mogą być 

zrozumiałe dla Wykonawcy. Jeśli chodzi o modyfikacje interfejsu – takie jak konfiguracja wybranych 

elementów GUI – zmiany takie mogą generować problemy z obsługą systemu. Zamawiający podaje 

szczegółowe rozwiązania, a nie funkcjonalność  przez co ogranicza konkurencyjność wskazując na 

konkretne rozwiązanie. Prosimy o modyfikację tego zapisu i potwierdzenie, że wystarczające będzie:  

• możliwość indywidualnej konfiguracji wybranych elementów programu na poziomie administracji 

systemem • Definicja wybranych  przycisków funkcyjnych w aplikacji • Konfiguracja zawartości okna 

podglądu danych pacjenta (w Kartotece pacjentów i Gabinecie) • Konfiguracja wyglądu okien w 

Gabinecie (zawartość, ilość i układ) • możliwość definiowania elementów wyglądu Terminarza (rodzaj 

wizyty przedstawiany za pomocą ikon i kolorów, wielkość czcionki) 

Zamawiający modyfikuje wymagania do zapisu:  

• „możliwość indywidualnej konfiguracji wybranych elementów programu na poziomie 

administracji systemem;  

•  Definicja wybranych  przycisków funkcyjnych w aplikacji ; 

•  Konfiguracja zawartości okna podglądu danych pacjenta (w Kartotece pacjentów 

i Gabinecie);  

•  Konfiguracja wyglądu okien w Gabinecie (zawartość, ilość i układ) ; 

•  możliwość definiowania elementów wyglądu Terminarza (rodzaj wizyty przedstawiany 

za pomocą ikon i kolorów, wielkość czcionki)” 

Pytanie  nr 9: 



Dotyczy: Załącznik nr 1 B – Opis Przedmiotu Zamówienia – Pozostałe funkcjonalności 

dla oprogramowania medycznego pkt. 294  

Treść: Interakcje leków – kontrola interakcji pomiędzy lekami aktualnie przepisywanymi na receptę 

z wynikami interakcji prezentowanymi na graficznym diagramie  

Pytanie: Zamawiający powołuje się na konkretne rozwiązanie, którego spełnienie uściśla krąg 

potencjalnych Wykonawców w związku z czym ogranicza konkurencyjność. Prosimy o usunięcie tego 

zapisu z treści OPZ lub modyfikację zapisu o dopuszczenie innej metody prezentacji interakcji. 

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający modyfikuje wymaganie do zapisu 

294. Interakcje leków – kontrola interakcji pomiędzy lekami aktualnie przepisywanymi na receptę 

poprzez wyświetlenie wyników interakcji zaprezentowanych na graficznym diagramie lub w dowolny 

innych sposób czytelny dla użytkownika zaproponowany przez Wykonawcę i opisany w Analizie 

przedwdrożeniowej. 

Pytanie  nr 10:  

Dotyczy: Załącznik nr 1 B – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Treść:   

KOPIE BEZPIECZEŃSTWA  

117.  Bezpieczne przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu SSL i składowanie zgodnie 

z wymogami KRI (norma ISO 27001)   

118.  Definiowanie częstotliwości wykonywania kopii i zapisywania jej w chmurze lub lokalnie 

w wskazanej lokalizacji   

119.  Przywracanie w dowolnym momencie plików znajdujących się w chmurze na dysk komputera  

POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI DLA OPROGRAMOWANIA MEDYCZNEGO  

296.   Harmonogram działań umożliwiający automatyczne wykonywanie kopii zapasowych 

danych medycznych z ewentualną możliwością umieszczenia danych w chmurze z zastosowaniem 

mechanizmu szyfrowania, o pojemności co najmniej 10GB   

 Pytanie: Wskazane przez Zamawiającego zapisy dotyczące wykonywania kopi bezpieczeństwa nie 

mają zastosowania w oprogramowaniu medycznym i nie stanowią jego części. Za kopie 

bezpieczeństwa odpowiadają zewnętrzne narzędzia, które pozwalają na jej swobodne wykonywanie 

zgodnie z harmonogramami w zdefiniowanych miejscach: lokalnie, chmura. Jednostka może wtedy 

samodzielnie zdecydować o zakresie kopi i jej typie: sama baza danych lub też np. całe maszyny 

wirtualne w przypadku wirtualizacji.   

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższych wymagania z funkcjonalności 

oprogramowania medycznego. 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający modyfikuje treść SOPZ  poprzez: 



Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania działającego lokalnie i umożliwiającego 

przesłanie danych do chmury Wykonawcy zgodnie z: 

1) Wykorzystaniem protokołu SSL; 

2) Definiowaniem częstotliwości wykonywania kopii i lokalizacji ; 

3) Harmonogram umożliwiający automatyczne wykonanie kopii danych medycznych w chmurze 

z przestrzenią co najmniej 10 GB. 

 

 

 


