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Warszawa, dnia 02/08/2017r. 

ZZP.ZP.127/17.695.17 
 

WYKONAWCY 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

pisemne zapytania dotyczące postępowania znak: ZZP-127/17 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na. „Przeprowadzenie pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach 

leczniczych w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”. Poniżej przedstawiamy udzielone 

odpowiedzi na część pytań, które otrzymał Zamawiający.  
 

PYTANIE 1:  

Czy Zamawiający dopuszcza, aby obudowa i wnętrze laptopa były wykonane z innego materiału niż aluminium tj. 

bardziej zaawansowanego technologicznie np. ze wzmocnionego metalu lub włókna węglowego? 

ODPOWIEDŹ 1:  

Zamawiający dopuszcza aby obudowa i wnętrze laptopa były wykonane z innego materiału niż aluminium - 

bardziej zaawansowanego technologicznie np. ze wzmocnionego metalu lub włókna węglowego pod 

warunkiem zachowania pozostałych parametrów sprzętu. 

 

PYTANIE 2:  

dot. SIWZ Rozdział IV, pkt 2.1. 

Zamawiający żąda złożenia polisy OC w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Tymczasem 

w Rozdziale III „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia” Zamawiający nie sformułował 

żadnego warunku udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zwracamy się zatem z prośbą o rezygnacje 

z wymogu złożenia polisy OC lub wprowadzenie stosownego warunku udziału w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ 2:  

Zamawiający informuje, ze Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie zdolności finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wykazanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (ubezpieczenie z tytułu ryzyka zawodowego) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000,00 zł 

(słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100). 

Warunek został sformułowany w rozdziale III SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy 

wykluczenia”, w pkt. 2, ppkt 2.2.  

W rozdziale IV SIWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” pkt 2 ppkt 2.1. określono jaki dokument należy złożyć na 

potwierdzenie powyższego warunku.  

 

PYTANIE 3: 

dot. SIWZ Rozdział IV, pkt 10. 
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„Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.” 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga składania przez podmiot na zasobach którego polega 

Wykonawca oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do Grupy Kapitałowej (SIWZ Rozdział IV, pkt 

1.9.). Zgodnie z treścią ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do Grupy Kapitałowej 

składa wyłącznie Wykonawca. 

ODPOWIEDŹ 3:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wymaga złożenia oświadczenia o 

przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej przez Wykonawcę a nie przez podmiot 

trzeci. To Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności 

do grupy kapitałowej. 

 

PYTANIE 4: 

dot. SIWZ Rozdział IV, pkt 14. 

a) Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że z katalogu dokumentów składanych na pisemne żądanie 

Zamawiającego wyłączone jest oświadczenie o przynależności do Grupy Kapitałowej (SIWZ Rozdział IV, pkt 

1.9.), które to oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

Odpowiedź: 

a)  Zamawiający informuje, że z katalogu dokumentów składanych na pisemne żądanie Zamawiającego 

wyłączone jest oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć: 

• w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp lub 

• wraz z ofertą oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej.  

b) Prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych dostaw / usług 

(SIWZ Rozdział IV, pkt 2.2.1)) oraz wykaz osób (SIWZ Rozdział IV, pkt 2.2.2)).  

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział IV, pkt 14 wykazy te mieszczą się w katalogu dokumentów składanych na 

wezwanie Zamawiającego (co jest zgodne z brzmieniem art. 26 ust.1 ustawy Pzp). Jednocześnie zgodnie z treścią 

SIWZ Rozdział IV, pkt 2.2.1) i 2.2.2) Zamawiający wymaga złożenia tych dokumentów (a właściwie informacji 

tożsamych treściowo) wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia: „należy wypełnić: Część IV: 

Kryteria kwalifikacji, C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1b, str.12 JEDZ” oraz „należy wypełnić: Część IV: Kryteria 

kwalifikacji, C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 2, str.12 JEDZ”. Zatem zgodnie z obecnym brzmieniem SIWZ 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dwa razy tych samych informacji – najpierw w treści dokumentu 

JEDZ, a następnie ponownie na wezwanie Zamawiającego w przypadku wyboru oferty Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

b) Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa 

lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1.   

Zgodnie z art. 26 ust. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W tym przypadku oznacza to, że jeżeli Zamawiający będzie 

dysponował wszystkimi niezbędnymi informacjami o potwierdzeniu warunku udziału w postępowaniu 
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w samym JEDZ – do potwierdzenia JEDZ niezbędne będą dowody potwierdzające należyte wykonanie 

zamówień. 

 

PYTANIE 5: 

dot. SIWZ Rozdział VI, pkt 2.3. 

a) Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że w przypadku zaoferowania szkolenia z zakresu słownika 

ICNP dla grup nie większych niż 20 osób Wykonawca otrzyma 5 pkt, a nie jak wskazano 10 pkt. Zgodnie z 

informacją w pkt 1.3. waga kryterium (i jednocześnie maksymalna ilość punktów do uzyskania) to 5. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szkolenia z zakresu słownika ICNP dla grup o 

liczności do 20 osób włącznie Wykonawca otrzyma 5 pkt.  

 

b) Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że Wykonawca otrzyma 0 pkt w przypadku zaoferowania 

szkolenia w grupach większych niż 20 osobowe. Zgodnie z obecnym brzmieniem kryterium grupa np. 10 

osobowa mieści się w pojęciu grupy „nie większej niż 30 osób” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szkolenia w grupach o liczności od 21 osób do 30 

osób Wykonawca otrzyma 0 pkt.  

 

PYTANIE 6: 

dot. SIWZ Rozdział VI, pkt 2.4. 

Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że Wykonawca otrzyma 0 pkt w przypadku zaoferowania szkolenia w 

grupach większych niż 15 osobowe. Zgodnie z obecnym brzmieniem kryterium grupa np. 10 osobowa mieści się w 

pojęciu grupy „nie większej niż 20 osób” 

ODPOWIEDŹ 6:  

Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi 

dostarczonego rozwiązania w grupach o liczności:  

- do 15 osób włącznie Wykonawca otrzyma 5 pkt, 

- od 16 do 20 osób Wykonawca otrzyma 0 pkt.  

 

PYTANIE 7: 

dot. Formularz Oferta, Rozdział III, pkt 5. 

Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że Wykonawca ma podać dokładny oferowany okres gwarancji, a nie 

„minimalny” okres gwarancji. Jeżeli Zamawiający potwierdza nasze domniemanie, prosimy o usunięcie z formularza 

ofertowego zapisu „min.” znajdującego się w punkcie 5. 

ODPOWIEDŹ 7:  

Zamawiający usunie zapis „min” z punktu 5 wzoru oferty i zamieści na stronie internetowej: 

www.zzpprzymz.pl aktualny wzór oferty.  

 

PYTANIE 8: 

dot. Formularz Oferta, Wykaz załączników do oferty. 

Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że Wykonawca, który nie zatrudnia przy wykonaniu zamówienia osób 

niepełnosprawnych nie składa oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do oferty. Co za tym idzie Wykonawca taki 

wykreśla z wykazu załączników pozycję nr 2. 

ODPOWIEDŹ 8:  

Zamawiający informuje, że Wykonawca, który nie zatrudnia przy wykonaniu zamówienia osób 

niepełnosprawnych nie składa oświadczenia. Wykonawca wykazuje załączniki które dołącza do oferty.  
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PYTANIE 9: 

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 1.3. Miejsce pilotażu, dobór podmiotów. 

a) Zamawiający wskazuje (str 7 SOPZ): „Liczba podmiotów, w których możliwe będzie uruchomienie nowej funkcjonalności 

systemu klasy HIS, będzie zgodna z liczbą podaną w ofercie Wykonawcy.” 

Prosimy o wyjaśnienie, w którym miejscu oferty Wykonawca ma wskazać ilość podmiotów, w których 

zobowiązuje się uruchomić nową funkcjonalność HIS. Formularz oferty w obecnym kształcie nie zawiera miejsca 

do podania takiej informacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga na etapie składania oferty dodatkowego dokumentu zawierającego listę 

podmiotów, w których możliwe będzie przeprowadzenie pilotażu. Jednakże należy podkreślić, iż 

przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie pilotażu w  16 podmiotach leczniczych w których 

Wykonawca wdrożył system klasy HIS. Dokonano modyfikacji SOPZ w tym zakresie. 

b) Zamawiający wskazuje (str 8 SOPZ): „Zamawiający dokona wyboru podmiotów leczniczych zgodnie z przyjętymi kryteriami.” 

Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że Zamawiający będzie stosował kryteria, które będą zawarte w 

dokumencie „Metodyka określająca kryteria i sposób wyboru podmiotów leczniczych do pilotażu” 

przygotowanym we współpracy z Wykonawcą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż przy wyborze podmiotów leczniczych objętych pilotażem będzie stosował 

kryteria, które będą zawarte w dokumencie „Metodyka określająca kryteria i sposób wyboru podmiotów 

leczniczych do pilotażu”, który zostanie przygotowany we współpracy z Wykonawcą. 

 

PYTANIE 10:  

Dotyczy: OPZ, pkt. 8.4. WYDAJNOŚĆ, WP 09.003 

„Zakładany czas odpowiedzi rozwiązania nie może przekraczać 5 sekund w przypadku generowania raportów oraz 

interwencji pielęgniarskich związanych z administracją i zarządzaniem.” 

Pytanie: Czas generowania raportu w dużej mierze zależy od zakresu czasowego zadanego systemowi do 

przygotowania raportu. Przykładowo, jeżeli wyznaczymy zakres czasowy: 12 miesięcy, to ze względu na dużą ilość 

informacji do przetworzenia, żaden system nie wytworzy raportu w czasie krótszym niż 5 sekund. Prosimy o 

modyfikację wymogu bądź jego wykreślenie. 

ODPOWIEDŹ 10:  

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w przedmiotowym 

zakresie. 

PYTANIE 11: 

Dotyczy: OPZ 

Pytanie: Czy Wykonawca, który zostanie wybrany w postępowaniu, otrzyma od Zamawiającego przetłumaczony 

Słownik ICNP? Jeśli tak, to w jakiej formie/formacie? Czy będzie to plik CSV? 

ODPOWIEDŹ 11:  

Przetłumaczony na język polski Słownik ICNP® zostanie pozyskany od Międzynarodowej Rady 

Pielęgniarek (ICN) przez Zamawiającego do celów pilotażu. Zamawiający, w terminie 60 dni od dnia 

podpisania umowy, przekaże Wykonawcy pozyskany Słownik ICNP®. Słownik ICNP® jest dostępny w 

formacie CSV i PDF. ICN udostępnia słownik w innych formatach plików tylko na indywidualną prośbę.  

PYTANIE 12: 

Dotyczy: OPZ, 1.2. Terminy realizacji 
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Pytanie: W tabeli przedstawiającej harmonogram realizacji projektu, przed zadaniem „Wytworzenie rozwiązania IT” 

widnieje pozycja „Panele eksperckie”. Czy mamy przez to rozumieć, że mechanizmy ustalone podczas Panelów 

eksperckich zostaną zaimplementowane do systemu HIS?  

ODPOWIEDŹ 12:  

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zaangażuje ekspertów posiadających wiedzę i 

doświadczenie z zakresu stosowania Słownik ICNP® m. in. w celu opracowania szablonów planów opieki 

pielęgniarskiej. Opracowane szablony zostaną zaimplementowane do systemu HIS przez Wykonawcę.  

PYTANIE 13: 

Dotyczy: OPZ, 1.2. Terminy realizacji 

 

 

Pytanie: Czy eksperci, oprócz prowadzenia paneli eksperckich, będą również do dyspozycji Wykonawcy? Czy 

Wykonawcy będą mogli zasięgać wiedzy u ekspertów? 

ODPOWIEDŹ 13:  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa minimalny zakres zadań do realizacji przez ekspertów 

ds. ICNP. Wykonawca zawierając umowy z poszczególnymi ekspertami ma możliwość rozszerzyć zakres 

umowy według potrzeb Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

PYTANIE 14: 

Dotyczy: OPZ, 6.1 Wymagania na tablet medyczny 

Pytanie: zamawiający podał wymagania pod tablet medyczny. Z wiedzy posiadanej przez Wykonawcę tablet medyczny 

o podanych parametrach nie istnieje na rynku. Prosimy o dopuszczenie: 

a) urządzenia wykorzystującego standard MHL (Mobile High-Definition Link) przez złącze micro USB w 

zastępstwie złącza micro HDMI. Standard MHL jest jednym z najnowszych standardów przesyłania dźwięku i 

obrazu w celu ustandaryzowania łączności z urządzeniami przenośnymi. Standard ten wspiera tę samą jakość 

dźwięku i obrazu High Definition (transmisję nieskompresowanego obrazu do maksymalnej rozdzielczości 1080p 

oraz przesyłanie nieskompresowanego dźwięku 8-kanałowego) co za pośrednictwem złącza micro HDMI. 

Ponadto zapewnia ładowanie przenośnego urządzenia oraz HDCP - chronienie przesyłanych treści. Podłączenie 

urządzenia w standardzie MHL do obsługującego standard HD odbiornika (np. telewizora HD) następuje za 

pośrednictwem adaptera HDMI-MHL o porównywalnej cenie co kabel HDMI. Obecność dodatkowego złącza 

micro HDMI zwiększa koszty urządzenia, nie oferując jednocześnie dodatkowych funkcjonalności, które nie 

można byłoby uzyskać wykorzystując standardowe złącze micro USB. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści urządzenia wykorzystujące standard MHL przy zachowaniu pozostałych parametrów 

sprzętu. 

b) urządzenia z pogo pin 10 

Zaproponowany standard jest dedykowany dla stacji dokujących m.in. urządzeń mobilnych. Zamawiający chcąc 

pozostawić sobie możliwość uzupełnienia dostawy poprzez dedykowane do nich stacje dokujące, powinien 

uwzględnić kompatybilny z nimi standard. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści urządzenia z pogo pin 10 przy zachowaniu pozostałych parametrów sprzętu. 
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PYTANIE 15:  

dot. SIWZ, VI. Zasady oceny ofert, pkt. 2.5 

„Okres gwarancji sprzętu obejmuje min. 12 miesięcy, ale nie mniej niż 24 miesięcy – 0 pkt.” 

Zwracamy uwagę na błąd w powyższym zapisie. W ocenie Wykonawcy powinno być: 

„Okres gwarancji sprzętu obejmuje min. 12 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące – 0 pkt.” 

ODPOWIEDŹ 15: 

Zamawiający uwzględnił powyższą zmianę w piśmie znak ZZP.ZP.127/17.679.17 z dnia 28/07/2017r. 

 

PYTANIE 16: 

dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ,  pkt. 6. Sprzęt, 6.1 wymagania na tablet medyczny. 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia wykorzystujące standard MHL (Mobile High-Definition Link) przez złącze 

micro USB w zastępstwie złącza micro HDMI? 

Standard MHL jest jednym z najnowszych standardów przesyłania dźwięku i obrazu w celu ustandaryzowania 

łączności z urządzeniami przenośnymi. Standard ten wspiera tę samą jakość dźwięku i obrazu High Definition 

(transmisję nieskompresowanego obrazu do maksymalnej rozdzielczości 1080p oraz przesyłanie nieskompresowanego 

dźwięku 8-kanałowego) co za pośrednictwem złącza micro HDMI. Ponadto zapewnia ładowanie przenośnego 

urządzenia oraz HDCP - chronienie przesyłanych treści. Podłączenie urządzenia w standardzie MHL do 

obsługującego standard HD odbiornika (np. telewizora HD) następuje za pośrednictwem adaptera HDMI-MHL o 

porównywalnej cenie co kabel HDMI. Obecność dodatkowego złącza micro HDMI zwiększa koszty urządzenia, nie 

oferując jednocześnie dodatkowych funkcjonalności, które nie można byłoby uzyskać wykorzystując standardowe 

złącze micro USB. 

ODPOWIEDŹ 16: 

Zamawiający dopuści urządzenia wykorzystujące standard MHL przy zachowaniu pozostałych parametrów 

sprzętu. 

 

PYTANIE 17: 

dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ,  pkt. 6. Sprzęt, 6.1 wymagania na tablet medyczny 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z pogo pin 10? 

Zaproponowany standard jest dedykowany dla stacji dokujących m.in. urządzeń mobilnych. Zamawiający wymagając 

stacji dokującej dla tabletu medycznego powinien uwzględnić złącze dostosowane do współpracy z nim. 

ODPOWIEDŹ 17: 

Zamawiający dopuści urządzenia z pogo pin 10 przy zachowaniu pozostałych parametrów sprzętu. 

 

PYTANIE 18:  

Zamawiający w wymaganiach sprzętowych opisał duży, do 10 cali, oraz stosunkowo ciężki, do 1kg, tablet. Tablet o 

mniejszych wymiarach i wadze jest łatwiejszy w przenoszeniu oraz obsłudze, powoduje również mniejsze zmęczenie 

personelu w trakcie korzystania z urządzenia. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści tablet medyczny o 

parametrach: 

− ekran 5,88 cala o rozdzielczości 800x480 

− bateria o pojemności 3000mAh i czasie pracy  do 6 godzin 

− waga 350g  

− oferujący taki same funkcjonalności oraz wymagany czas pracy jak opisany tablet 10 calowy? 

ODPOWIEDŹ 18:  

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania do pilotażu tabletu medycznego o rozmiarze ekranu mniejszym 

niż 7 cali. 
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PYTANIE 19:  

Czy Zamawiający wymaga, aby wózek medyczny wyposażony był w uchwyty do prowadzenia? Jeśli tak to czy 

Zamawiający dopuszcza, aby uchwyty były np. przykręcone do blatu, czy też wymaga, aby były one zintegrowane w 

taki sposób, aby nie występowały jakiekolwiek ślady łączenia? Standardową praktyką w celu zapewnienia najwyższego 

poziomu higieny jest stosowanie w środowiskach szpitalnych wózków z uchwytami bez śladów łączenia z blatem. 

ODPOWIEDŹ 19: 

Dostarczone mobilne stacje robocze powinny być łatwe w eksploatacji. Zamawiający wymaga aby 

dostarczone stacje posiadały odpowiednie elementy, niezbędne do łatwego sterowania stacją przez 

pielęgniarkę. Zamawiający dopuszcza zastosowanie obydwu rodzajów wymienionych uchwytów. 

 

PYTANIE 20: 

Czy dostęp do laptopa umieszczonego w wózku medycznym ma być zabezpieczony kluczem? 

ODPOWIEDŹ 20: 

Zamawiający wymaga aby dostęp do laptopa umieszczonego w wózku medycznym był zabezpieczony 

kluczem. 

 

PYTANIE 21: 

Czy poprzez bezpieczne mocowanie laptopa Zamawiający rozumie umieszczenie laptopa w dedykowanej wnęce pod 

blatem roboczym wyposażonej w szczelinę do wystawienia ekranu? Jeśli nie, to prosimy o szczegółowe opisanie na 

czym ma polegać bezpieczne mocowanie laptopa. 

ODPOWIEDŹ 21: 

Zamawiający dopuści wszelkie istniejące na rynku rozwiązania posiadające łatwy dostęp do potrzebnych 

funkcji a zarazem oferujące stabilność sprzętu podczas przemieszczania się wózka.  Mocowanie może być 

wyposażone w np. antypoślizgowe wyściełające powierzchnie podstawy z możliwością  instalacji bez 

potrzeby użycia narzędzi. Opcjonalnie laptop może być umieszczony w dedykowanej wnęce pod blatem 

roboczym wyposażonej w szczelinę do wystawienia ekranu. 

 

PYTANIE 22:  

Czy w celu zapewnienia takiej samej ergonomii zarówno praworęcznym jak i leworęcznym użytkownikom, 

Zamawiający wymaga, aby podstawy myszy umieszczone były po obu stronach wózka? 

ODPOWIEDŹ 22: 

Zamawiający dopuszcza aby podstawa pod mysz była przystosowana do używania wózka zarówno przez 

osoby prawo- jak i lewo- ręczne. 

 

PYTANIE 23: 

Czy wózek ma być wyposażony w pojemnik lub uchwyt do przechowywania myszy komputerowej (aby nie spadała z 

podstawki w czasie przesuwania wózka)? 

ODPOWIEDŹ 23: 

Dostarczone mobilne stacje robocze powinny być łatwe w eksploatacji. Zamawiający wymaga aby 

dostarczone stacje posiadały odpowiednie elementy, niezbędne do łatwej obsługi stacji przez pielęgniarkę. 

W opinii Zamawiającego zasadnym jest zastosowanie dodatkowego elementu wyposażenia w celu 

zabezpieczenia przed upadkiem myszy. 

 

PYTANIE 24: 

Czy wózek musi być wyposażony w uchwyt lub pojemnik do czytnika kodów kreskowych? 

ODPOWIEDŹ 24: 

Zamawiający nie wymaga wyposażenia mobilnej stacji roboczej w uchwyt lub pojemnik do czytnika kodów 

kreskowych. 
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PYTANIE 25:   

Prosimy o podanie wymaganego minimalnego udźwigu wózka. 

ODPOWIEDŹ 25: 

Zamawiający nie określa minimalnego udźwigu wózka i dopuszcza wszystkie rozwiązania dostępne na 

rynku. 

 

PYTANIE 26:  

Czy poprzez bezpieczny mechanizm zabezpieczający szuflady Zamawiający rozumie zamek elektroniczny otwierający 

szuflady po wprowadzeniu właściwego kodu PIN, czy zamek mechaniczny (na klucz)? 

ODPOWIEDŹ 26: 

Poprzez bezpieczny mechanizm zabezpieczający szuflady Zamawiający rozumie zamek mechaniczny (na 

klucz). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamka elektronicznego otwierającego szuflady po 

wprowadzeniu właściwego kodu PIN. 

 

PYTANIE 27:  

Czy wózek medyczny musi posiadać regulację wysokości blatu roboczego i ekranu laptopa? Regulacja wysokości 

pozwala na zapewnienie ergonomii korzystania z komputera osobom o różnym wzroście oraz przy odpowiednim 

zakresie regulacji również możliwość pracy siedzącej. Jeśli tak, to w jakim zakresie wysokości powinna odbywać się 

regulacja? 

ODPOWIEDŹ 27: 

Zamawiający nie wymaga aby wózek medyczny posiadał regulację wysokości blatu roboczego i ekranu 

laptopa. Jednakże, należy podkreślić, iż Zamawiający wymaga aby dostarczone stacje posiadały 

odpowiednie elementy, niezbędne do łatwej obsługi stacji przez pielęgniarkę. Zastosowanie regulacji 

wysokości blatu roboczego i ekranu laptopa znacznie usprawni obsługę stacji przez pielęgniarkę. 

 

PYTANIE 28:  

Czy ewentualna regulacja wysokości blatu roboczego powinna odbywać się w sposób mechaniczny (za pomocą 

ręcznej dźwigni odblokowującej sprężynę gazową) czy  elektroniczny (po naciśnięciu właściwego przycisku na konsoli 

sterującej wózka)? 

ODPOWIEDŹ 28: 

Zamawiający nie wymaga aby wózek medyczny posiadał regulację wysokości blatu roboczego i ekranu 

laptopa. 

 

PYTANIE 29: 

W przypadku wózków wyposażonych w szufladę częstej zmianie może ulegać waga materiałów przewożonych w 

wózku. W wózkach wyposażonych w ręczną, pneumatyczną regulację wysokości blatu, siła sprężyny gazowej ma 

kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Zastosowanie zbyt silnej sprężyny w stosunku do obciążenia 

wózka może grozić uderzeniem użytkownika przez gwałtownie podnoszący się blat.  

Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby wózek wyposażony był w regulację siły sprężyny gazowej w celu 

umożliwienia użytkownikowi dostosowania jej do jego aktualnego obciążenia? Jeśli nie, to prosimy o podanie sprężyny 

o jakiej sile wymaga Zamawiający. 

ODPOWIEDŹ 29: 

Zamawiający nie wymaga aby wózek medyczny posiadał regulację wysokości blatu roboczego i ekranu 

laptopa. 

 

PYTANIE 30:  

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu wygodnego użytkowania wózka w nocy był on wyposażony w podświetlenie 

podstawy na klawiaturę i mysz? Jeśli tak, to czy podświetlenie powinno funkcję automatycznego wyłączania? 
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ODPOWIEDŹ 30: 

Zamawiający nie wymaga aby mobilna stacja robocza była wyposażona w podświetlenie podstawy na 

klawiaturę i mysz. 

 

PYTANIE 31:  

Czy Zamawiający wymaga wyposażania wózka w wieszak do zabezpieczenia wtyczki kabla zasilającego? Jeśli tak, to 

gdzie powinien się znajdować taki wieszak? 

ODPOWIEDŹ 31: 

Dostarczone mobilne stacje robocze powinny być łatwe w eksploatacji. Zamawiający wymaga aby 

dostarczone stacje posiadały odpowiednie elementy, niezbędne do łatwej obsługi stacji przez pielęgniarkę. 

W opinii Zamawiającego możliwe jest zastosowanie dodatkowego elementu wyposażenia w celu 

zabezpieczenia wtyczki i kabla zasilającego, jednakże nie wymagane. 

 

PYTANIE 32: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wózek medyczny zamiast akumulatora z przetwornicą będzie 

wyposażony w dedykowaną komorę na baterię oraz okablowanie umożliwiające jego przyszłą rozbudowę o baterię 

zasilającą laptopa? Rozbudowa taka byłaby możliwa do przeprowadzenia na miejscu w szpitalu bez konieczności 

odsyłania sprzętu do producenta lub serwisu. 

ODPOWIEDŹ 32: 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wózek medyczny zamiast akumulatora z przetwornicą będzie 

wyposażony w dedykowaną komorę na baterię oraz okablowanie umożliwiające jego przyszłą rozbudowę 

tak aby rozbudowa umożliwiała wykorzystywanie akumulatora wraz z przetwornicą umożliwiający zasilanie 

230 V. 

 

PYTANIE 33: 

Wnoszę o dopuszczenie przez Zamawiającego złącza pogo pin 10 stosowanego na potrzeby połączenia ze stacją 

dokującą. 

Złącze z pogo z pin 32 nie stanowi standardu dla urządzeń mobilnych. Większość stacji dokujących dla tabletów, 

wymaga złącza z pogo pin 10. 

ODPOWIEDŹ 33: 

Zamawiający dopuści urządzenia z pogo pin 10 przy zachowaniu pozostałych parametrów sprzętu 

 

PYTANIE 34: 

Czy Zamawiający dopuści, w zastępstwie złącza MicroHD, które nie istnieje jako rynkowy standard, uniwersalne 

złącze MicroUSB? 

Zamawiający prawdopodobnie omyłkowo zastosował skrót dla złącza MicroHD, mając na myśli MicroHDMI. 

Uniwersalne złącze MicroUSB, dzięki obsługi standardu Mobile High-Definition Link - MHL, stanowi dla technologii 

MicroHDMI znacznie przez złącze micro USB w zastępstwie złącza micro HDMI? Standard MHL wspiera jakość 

dźwięku i obrazu High Definition, tak samo jak za pośrednictwem złącza MicroHDMI. 

ODPOWIEDŹ 34: 

Zamawiający dopuści urządzenia wykorzystujące standard MHL przy zachowaniu pozostałych parametrów 

sprzętu. 

 

PYTANIE 35:  

Dot. 2.4.1 Wzór raportu dla podmiotu leczniczego, Kategoria opieki 

Prosimy o wyjaśnienie: jeżeli w trakcie dnia została zmieniona kategoria pacjenta np. z I na II, należy tego dnia 

uwzględnić go na raporcie w obu kategoriach czy tylko w kategorii wyższej ? 
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ODPOWIEDŹ 35: 

Jeżeli w trakcie dnia została zmieniona kategoria pacjenta, w raporcie należy uwzględniać aktualną 

kategorię pacjenta. Wykazywanie w raporcie aktualnej kategorii pacjenta ma na celu zapobieżenie 

podwójnego wykazywania tych samych pacjentów.  

 

PYTANIE 36: 

Dot. 2.4.5 Pozostałe raporty 

Identyfikator WF 03.004 

„Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie zaplanowanych interwencji w podziale na zaimplementowane i 

niezaimplementowane.” 

Proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem interwencji zaimplementowanych i niezaimplementowanych. 

ODPOWIEDŹ 36: 

Plan opieki pielęgniarskiej będzie tworzony na podstawie szablonu planu opieki pielęgniarskiej, który 

będzie zawierał szereg interwencji pielęgniarskich dla określonej diagnozy pielęgniarskiej. 

Pod pojęciem interwencji zaimplementowanych należy rozumieć te interwencje, które zostały ujęte w planie 

opieki pielęgniarskiej i wdrożone (wykonane) przez pielęgniarkę w trakcie opieki nad pacjentem. 

Pod pojęciem interwencji niezaimplementowanych należy rozumieć te interwencje, które zostały ujęte w 

planie opieki pielęgniarskiej i nie zostały wdrożone (wykonane) przez pielęgniarkę w trakcie opieki nad 

pacjentem. 

 

PYTANIE 37: 

Dot. 2.4.5 Pozostałe raporty 

Identyfikator WF 03.006 

„Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie planów opieki pielęgniarskiej w podziale na zaimplementowane i 

niezaimplementowane.” 

Proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem planów opieki zaimplementowanych 

i niezaimplementowanych. 

ODPOWIEDŹ 37: 

Pielęgniarka w trakcie opieki nad pacjentem będzie tworzyła jeden lub wiele planów opieki pielęgniarskiej, 

który zawierał będzie wykaz interwencji do wdrożenia (zaimplementowania).  

Przedmiotowy raport powinien zawierać wykaz utworzonych planów opieki z wyszczególnieniem planów w 

których: 

• zrealizowano wszystkie zaplanowane interwencje (zaimplementowano plan opieki),  

• zrealizowano co najmniej jedną interwencje lecz nie wszystkie (nie zaimplementowano planu 

opieki), 

• nie zrealizowano żadnej interwencji (nie zaimplementowano planu opieki). 

 

PYTANIE 38: 

Dot. 2.4.5 Pozostałe raporty 

Identyfikator WF 03.008 

„Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie średniego czasu trwania opracowania planu 

opieki.” 

Proszę o wyjaśnienie czy czas opracowywania planu opieki dla pacjenta ma być wprowadzany przez pielęgniarkę 

opracowującą plan opieki? 

ODPOWIEDŹ 38: 

Czas trwania opracowania planu opieki dla pacjenta przez pielęgniarki powinien być obliczany 

automatycznie przez system informatyczny.  

 



11 
 

PYTANIE 39: 

Dot. 2.4.5 Pozostałe raporty 

Identyfikator WF 03.010 

„Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie interwencji pielęgniarskich (według Słownika ICNP®) w podziale na 

wykonywane i niewykonywane w odniesieniu do kwalifikacji personelu, który je realizuje.” 

Proszę o wyjaśnienie czy chodzi o interwencje wprowadzone w słowniku ICNP, które są niewykonywane czy o 

interwencje, które zostały zaplanowane w planie opieki pacjentowi i nie zostały wykonane ? 

ODPOWIEDŹ 39: 

W przedmiotowym raporcie chodzi o interwencje, które zostały zaplanowane w planie opieki pielęgniarskiej 

pacjentowi i zostały lub nie zostały wykonane. 

 

PYTANIE 40: 

Dot. 3.1. Wymagania ogólne 

Identyfikator WF 04.006 

„Wszędzie tam, gdzie wymagane będzie wprowadzenie wartości ze słownika ICNP® system ma dynamicznie 

ograniczać zakres wartości o co najmniej: 

· na podstawie wprowadzonych pierwszych liter słowa, 

· na podstawie kontekstu (np. po wyborze pobrania krwi pojawiają się tylko pozycje związane z pobraniem krwi), 

· do wartości ze zdefiniowanego dla danego oddziału podzbioru Słownika ICNP®.” 

a) Proszę o wyjaśnienie na jakiej zasadzie ma działać kontekstowe ograniczanie wartości - skąd system ma wiedzieć, 

które wartości słownika ICNP należy powiązać z którym kontekstem?  

b) Proszę o rozwinięcie przykładu - co należy rozumieć poprzez wybranie pobrania krwi, czym jest (jakim elementem 

systemu) pobranie krwi w powyższym przykładzie? 

ODPOWIEDŹ 40: 

Zamawiający implementacje sposobu wyszukiwania pozostawia w gestii wykonawcy. Intencją 

Zamawiającego jest aby wartości ze słownika ICNP® wyszukiwane było z użyciem wyrażeń regularnych 

przy wykorzystaniu np. Solr lub Elasticsearch. Są to dwa silniki wyszukiwania (lub bazy NoSQL) oparte o 

bibliotekę Lucene. Wyrażenia regularne stanowią doskonały sposób na badanie tekstu. Dzięki swej 

olbrzymiej elastyczności pozwalają w łatwy sposób wyszukiwać pasujące fragmenty tekstu. Jednym z 

największych atutów elastic-a jest możliwość wyszukiwania pełnotekstowego. Oczywiście jest to możliwe w 

innych systemach zajmujących się przechowywaniem danych  w tym również w bazach relacyjnych (np. 

MySQL) jednak szybkość wyszukiwania w Elasticsearch jest około 1000 razy szybsza! Dane zawsze są 

wpierw zapisywane  w bazie relacyjnej, a później w Elasticu, dzięki temu mamy bezpieczeństwo bazy 

relacyjnej i szybkość wyszukiwania bazy NOSQL. 

 

PYTANIE 41: 

Dot. 3.3. Rejestrowanie interwencji pielęgniarskich 

Identyfikator WF 06.010 

„Dostarczone rozwiązanie musi rejestrować czas trwania innych interwencji pielęgniarskich, nie zapisanych w planach 

opieki pielęgniarskiej. Czas trwania innych interwencji pielęgniarskich wyliczony jest jako różnica całkowitego czasu 

pracy pielęgniarki oraz czasu realizacji interwencji zapisanych w planach opieki.” 

Proszę o wyjaśnienie czy rozwiązanie ma rejestrować czas trwania innych interwencji czy chodzi tylko o wyliczenie 

pozostałego czasu pracy pielęgniarki na potrzeby wymienionych wyżej raportów? 

ODPOWIEDŹ 41: 

W przypadku funkcjonalności WF 06.010 chodzi tylko o wyliczenie pozostałego czasu pracy pielęgniarki, 

który nie jest związany z bezpośrednią opieką nad pacjentem. 
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PYTANIE 42: 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia wykorzystujące standard MHL (Mobile High-Definition Link) przez złącze 

micro USB w zastępstwie złącza micro HDMI? 

Standard MHL jest jednym z najnowszych standardów przesyłania dźwięku i obrazu w celu ustandaryzowania 

łączności z urządzeniami przenośnymi. Standard ten wspiera tę samą jakość dźwięku i obrazu High Definition 

(transmisję nieskompresowanego obrazu do maksymalnej rozdzielczości 1080p oraz przesyłanie nieskompresowanego 

dźwięku 8-kanałowego) co za pośrednictwem złącza micro HDMI. Ponadto zapewnia ładowanie przenośnego 

urządzenia oraz HDCP - chronienie przesyłanych treści. Podłączenie urządzenia w standardzie MHL do 

obsługującego standard HD odbiornika (np. telewizora HD) następuje za pośrednictwem adaptera HDMI-MHL o 

porównywalnej cenie co kabel HDMI. Obecność dodatkowego złącza micro HDMI zwiększa koszty urządzenia, nie 

oferując jednocześnie dodatkowych funkcjonalności, które nie można byłoby uzyskać wykorzystując standardowe 

złącze micro USB. 

ODPOWIEDŹ 42: 

Zamawiający dopuści urządzenia wykorzystujące standard MHL przy zachowaniu pozostałych parametrów 

sprzętu. 

 

PYTANIE 43: 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z pogo pin 10? 

Zaproponowany standard jest dedykowany dla stacji dokujących m.in. urządzeń mobilnych. Zamawiający chcąc 

pozostawić sobie możliwość uzupełnienia dostawy poprzez dedykowane do nich stacje dokujące, powinien 

uwzględnić kompatybilny z nimi standard.  

ODPOWIEDŹ 43: 

Zamawiający dopuści urządzenia z pogo pin 10 przy zachowaniu pozostałych parametrów sprzętu. 

 

PYTANIE 44: 

Dot. 6.2. Wymagania na opcjonalną mobilną stację roboczą 

Identyfikator WP 04.005:  

a) Według naszej najlepszej wiedzy nie ma w produkcji i publicznej ofercie klawiatur samoczyszczących. Prosimy o 

potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia klawiatury zmywalnej, przewidzianej do dezynfekcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie klawiatury zmywalnej - przewidzianej do dezynfekcji zamiennie 

za klawiaturę samoczyszczącą. 

b) Czy w związku z tym, iż wymagany przez Zamawiającego laptop ma być wyposażony w 6-komorową baterię 

pozwalającą przy obecnych standardach na wygodną kilkugodzinną pracę bez zasilania, Zamawiający dopuści 

wózek bez akumulatora z przetwornicą? W takim przypadku wózek byłby wyposażony w miejsce na umieszczenie 

zasilacza laptopa oraz bezpieczne wyprowadzenie kabla zasilającego w celu wygodnego ładowania baterii laptopa 

bez wyjmowania go z wózka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wózek medyczny zamiast akumulatora z przetwornicą 

będzie wyposażony w dedykowaną komorę na baterię oraz okablowanie umożliwiające jego przyszłą 

rozbudowę tak aby rozbudowa umożliwiała wykorzystywanie akumulatora wraz z przetwornicą 

umożliwiający zasilanie 230 V. 

c) Czy Zamawiający wymaga, aby taca na klawiaturę i mysz była wsuwana pod blat roboczy wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby taca na klawiaturę i mysz była wsuwana pod blat roboczy wózka. 

d) Czy podstawka pod mysz musi być przystosowana do używania wózka zarówno przez osoby prawo- jak i lewo- 

ręczne? 

Odpowiedź: 



13 
 

Zamawiający dopuszcza aby podstawka pod mysz była przystosowana do używania wózka zarówno 

przez osoby prawo- jak i lewo- ręczne.  

e) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez pojemnika na odpady medyczne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia mobilnej stacji roboczej bez pojemnika na odpady medyczne. 

f) Czy Zamawiający dopuści wózek bez szuflad, ale wyposażony w obszerny koszyk o dużej ładowności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia mobilnej stacji roboczej bez szuflad. 

 

PYTANIE 45: 

Dot. 6.2. Wymagania na opcjonalną mobilną stację roboczą 

Identyfikator WP 04.006: 

a) Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów producenta potwierdzających zastosowanie 

materiałów z wbudowaną ochroną antydrobnoustrojową? 

Odpowiedź: 

Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentów producenta mobilnych 

stacji roboczych potwierdzających zastosowanie materiałów z wbudowaną ochroną 

antydrobnoustrojową. Jednakże w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu przedmiotowe dokumenty. 

b) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym blat roboczy w celu jego wyczyszczenia lub wyjęcia 

laptopa może być odchylony pod kątem 90 stopni od poziomu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie mobilnej stacji roboczej wyposażonej w blat roboczy, który w celu 

wyczyszczenia lub wyjęcia laptopa może być odchylony pod kątem 90 stopni od poziomu. 

 

PYTANIE 46:  

Załącznik nr 1 – OPZ - Identyfikator WF 01.005. Aplikacja do raportów umożliwi sortowanie danych wg dowolnej kolumny. 

Prosimy o opisanie przez Zamawiającego jak ma działać mechanizm sortowania wg dowolnej kolumny w przypadku 

raportów prezentujących dane pogrupowane wielopoziomowo? Przykładem takiego raportu jest '2.4.4. WZÓR 

RAPORTU DLA MZ NR 3'.  

Czy może intencją Zamawiającego była możliwość sortowania wg dowolnej kolumny w raportach gdzie dodatkowe 

grupowanie kolumn nie występuje? 

ODPOWIEDŹ 46: 

Intencją Zamawiającego była możliwość sortowania wg dowolnej kolumny w raportach gdzie dodatkowe 

grupowanie kolumn nie występuje. 

 

PYTANIE 47: 

Załącznik nr 1 – OPZ - Identyfikator WF 01.006 Aplikacja do raportów umożliwi filtrowanie danych wg dowolnej kolumny. 

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli w aplikacji raportującej będzie możliwość zdefiniowania w nagłówku 

raportu dowolnej liczby filtrów (parametrów), w tym filtrów wg kolumn które nie są widoczne w raporcie? 

ODPOWIEDŹ 47: 

Zamawiający uzna wymóg za spełniony. 

 

PYTANIE 48: 

Załącznik nr 1 – OPZ - Identyfikator WF 06.005 Dostarczone rozwiązanie musi rejestrować czas trwania poszczególnych 

interwencji pielęgniarskich w sposób zapewniający wiarygodność(realność) pomiaru, z uwzględnieniem czasu wykonanych interwencji i 

realnego czasu pracy pielęgniarki w ramach jednego dyżuru. 

Prosimy o podanie algorytmu w jaki sposób ma być ustalany realny czas pracy pielęgniarki w ramach jednego dyżuru? 
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ODPOWIEDŹ 48: 

System powinien posiadać takie mechanizmy wyliczania czasu pracy pielęgniarki aby łączny czas 

wszystkich interwencji mieścił się w normatywnym czasie dyżuru pielęgniarki z uwzględnieniem interwałów 

czasowych między interwencjami i ustawowymi przerwami w pracy. Całkowity  czas interwencji musi 

zawierać w całkowitym czasie pracy pielęgniarki.  

 

PYTANIE 49: 

Załącznik nr 1 – OPZ - Identyfikator WF 06.010 Dostarczone rozwiązanie musi rejestrować czas trwania innych interwencji 

pielęgniarskich, nie zapisanych w planach opieki pielęgniarskiej. Czas trwania innych interwencji pielęgniarskich wyliczony jest jako 

różnica całkowitego czasu pracy pielęgniarki oraz czasu realizacji interwencji zapisanych w planach opieki. 

a) Prosimy o uściślenie, czy czas trwania innych interwencji pielęgniarskich ma być rejestrowany w systemie jako 

rzeczywisty czas trwania innych czynności, czy ma być wyliczany?  

Odpowiedź: 

Czas realizacji innych interwencji pielęgniarskich wyliczany powinien być jako różnica całkowitego 

czasu pracy pielęgniarki oraz czasu interwencji realizowanych bezpośrednio przy pacjentach. 

b) Jeśli ma być wyliczany to, czy całkowity czas pracy pielęgniarki ma być ustalany na podstawie realnego czasu pracy 

pielęgniarki w ramach jednego dyżuru? 

Odpowiedź: 

Całkowity czas pracy pielęgniarki powinien być ustalany na podstawie realnego czasu pracy pielęgniarki 

w ramach jednego dyżuru. 

 

PYTANIE 50:  

Załącznik nr 1 - OPZ Identyfikator WP 04.005 

Zamawiający wskazuje na konieczność dostarczenia akumulatora do wózka medycznego. Wg naszej wiedzy koszt 

rynkowy takich rozwiązań to 4-8 tys. zł. Koszt baterii do laptopa to 150 -200 zł. Obecnie użytkowane w szpitalach 

laptopy zapewniają nawet 8-10h czasu pracy na baterii. Poza kosztami samego akumulatora pozostają utrudnienia 

wynikające z wagi takiego akumulatora oraz  koszty jego późniejszej eksploatacji, które Zamawiający musiałby wziąć 

pod uwagę. Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny nie wyposażony w baterię, ale z możliwością późniejszej 

rozbudowy o baterię na miejscu w szpitalu (bez wymiany wózka lub przesyłania go do serwisu producenta)? 

ODPOWIEDŹ 50: 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wózek medyczny zamiast akumulatora z przetwornicą będzie 

wyposażony w dedykowaną komorę na baterię oraz okablowanie umożliwiające jego przyszłą rozbudowę 

tak aby rozbudowa umożliwiała wykorzystywanie akumulatora wraz z przetwornicą umożliwiającą zasilanie 

230 V. 

 

PYTANIE 51: 

Załącznik nr 1 – OPZ W wym. WF 09.001 – 09.012 rozdz. 4 OPZ Zamawiający opisuje przygotowanie szablonów 

opieki pielęgniarskiej, do którego Wykonawca musi zaprosić zewnętrznych ekspertów.  

a) W celu rzetelnej wyceny prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przeprowadzenia 2 paneli 

eksperckich. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia co najmniej 2 paneli eksperckich, w ramach których zostaną 

opracowane dokumenty wymienione w wymaganiu WF 09.001. Jednakże Zamawiający podkreśla, iż 

jeden panel powinien dotyczyć tematyki jednego rodzaju oddziału. Z uwagi na zakres dokumentacji 

można przypuszczać, iż w ramach jednego panelu będzie konieczne zorganizowanie więcej niż jednego 

spotkania ekspertów. 

b) Prosimy o podanie łącznej maksymalnej ilości godzin pracy ekspertów koniecznej do przygotowania 20-100 

szablonów opieki lub potwierdzenie, że będzie to maksymalnie 40h pracy ekspertów z Wykonawcą. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wiedzy o minimalnej liczbie godzin pracy ekspertów w ramach jednego 

panelu. W chwili obecnej Zamawiający nie dysponuje wiedzą jakie rodzaje oddziałów zostaną objęte 

pilotażem. W zależności od rodzaju oddziału liczba szablonów może się różnic tj. może ich być 20 a 

może być ich nawet 100.  Jednocześnie Zamawiający sugeruje zwrócić się z przedmiotowym zapytaniem 

do potencjalnych ekspertów. 

 

PYTANIE 52: 

Dotyczy zał. Nr 3 – Formularz oferty. 

a) Prosimy o potwierdzenie, że w pkt.1 w tabeli w wierszu nr 4 należy wpisać tylko koszt sprzętu obligatoryjnego – 

czyli z pkt. 6.1. zał.nr 1 do  SIWZ a nie opcjonalnego z pkt 6.2. SIWZ. 

Odpowiedź: 

W sytuacji gdy Wykonawca zdecyduje się na wyposażenie podmiotów leczniczych w dodatkowy sprzęt, 

Zamawiający informuje, iż w formularzu Oferty, w pkt. 1, we wierszu nr 4 tabeli należy wpisać sumę 

kosztów sprzętu obligatoryjnego i kosztów sprzętu opcjonalnego (w przypadku wyboru TAK w pkt. 2 

oferty).  

b) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie w Formularzu oferty nie ma w naszej ocenie miejsca 

na podanie kosztu sprzętu opcjonalnego. Jeśli jest taka konieczność prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy 

podać cenę mobilnych stacji roboczych lub o potwierdzenie, że Zamawiający nie żąda podania tej ceny. 

Odpowiedź: 

W sytuacji gdy Wykonawca zdecyduje się na wyposażenie podmiotów leczniczych w dodatkowy sprzęt, 

Zamawiający informuje, iż w formularzu Oferty, w pkt. 1, we wierszu nr 4 tabeli należy wpisać sumę 

kosztów sprzętu obligatoryjnego i kosztów sprzętu opcjonalnego (w przypadku wyboru TAK w pkt. 2 

oferty).  

  

 

Zamawiający uprzejmie informuje, że po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, na stronie 

internetowej www.zzpprzymz.pl, zamieści jednolitą treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

oraz Ogólnych warunków umowy uwzględniającą zmiany wynikające z wniosków o zmianę treści SIWZ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


