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Pytania i odpowiedzi do 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: 

 

 

„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie 

gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w 

Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku” 

 

dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury 

oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK 

w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz 

integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” realizowanego w ramach 

umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2007-2013 

W związku ze złożeniem pytań ww. postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy SIWZ, moduł gabinet, p. 54, str. 49. Co zamawiający rozumie pod sformułowaniem: 

Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych”? 

Odpowiedź 1 

Zamawiający przez ten zapis rozumie, że software musi posiadać możliwość zastosowania preferencji 

dla użytkowników w jednostkach organizacyjnych. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy SIWZ, moduł Oddział, p. 61, str. 55. Co zamawiający rozumie poprzez sformułowanie 

"(Wykonane pacjentowi elementy leczenia): możliwość usuwania wielu procedur jednocześnie"? 

Odpowiedź 2 

Zamawiający przez przytoczone sformułowanie rozumie Możliwość wykonywania wielu procedur 

jednocześnie w wybranym module oprogramowania. 

 


