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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-39/12 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa i wdrożenie oprogramowania szpitalnego portalu informacyjnego SPI  

(e-Pacjent)”. 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 
Pytanie 1 Załącznik 1B do SIWZ, tabela, ostatni wiersz. 

 
Możliwość zdefiniowania JOS zlecających dla których wynik będzie 

prezentowany pod warunkiem, że odbędzie się realizacja dowolnej usługi w 

JOS zlecającym późniejsza niż data wykonania badania.  

 
Czy Zamawiający oczekuje integracji z HIS w zakresie niniejszej funkcjonalności? 
Odpowiedź: Tak.  Zamawiający oczekuje integracji z HIS w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 2 1B do SIWZ, tabela. 

 

Rejestracja informacji o 

dostępności usług w jednostkach 

organizacyjnych szpitala na 

postawie harmonogramu 

udostępnionego SPI poprzez 

mechanizm integracyjny z 

systemu HIS, harmonogram 

godzinowy w SPI może być 

różny w stosunku do 

harmonogramu w HIS.  

TAK  

Rejestracja informacji o 

dostępności personelu na 

podstawie harmonogramu 

udostępnionego SPI poprzez 

mechanizm integracyjny z 

systemu HIS, harmonogram 

godzinowy w SPI może być 

różny w stosunku do 

harmonogramu w HIS.  

TAK  

Rejestracja informacji o TAK  
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dostępności usług udzielanych 

przez określony personel na 

podstawie harmonogramu 

udostępnionego SPI poprzez 

mechanizm integracyjny z 

systemu HIS, harmonogram 

godzinowy w SPI może być 

różny w stosunku do 

harmonogramu w HIS.  

 

Prosimy o dopuszczenie by w systemie SPI rejestrować jedynie ograniczenia na harmonogram 

zdefiniowany w zintegrowanym systemie HIS, a na etapie rezerwacji przez pacjenta wskazanej usługi 

prezentować dostępne terminy HIS ograniczone przez harmonogram MPI. Takie podejście pozwala na 

automatyczną zmianę harmonogramów dla rezerwacji internetowych po zmianie harmonogramów 

HIS. Harmonogramy HIS są udostępnienie poprzez mechanizm integracyjny na etapie rezerwacji 

terminu  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza by w systemie SPI rejestrować jedynie ograniczenia na harmonogram 

zdefiniowany w zintegrowanym systemie HIS, a na etapie rezerwacji przez pacjenta wskazanej usługi 

prezentować dostępne terminy HIS ograniczone przez harmonogram MP. 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawca, który zadał pytanie 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 


