Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/378/2016

Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz
laboratoryjnego systemu informatycznego w zakresie: biochemii, równowagi kwasowo zasadowej (RKZ),
analizy moczu metodą biochemiczną, analizy osadu moczu, immunodiagnostyki, hematologii,
bakteriologii. Znak sprawy: 14/laboratorium/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ – wartość graniczna)
Prosimy o potwierdzenie że, w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia wprowadzającej obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w
postaci elektronicznej od 1 stycznia 2018 r., zamawiający oczekuje możliwość rozbudowy o wspólny z
eksploatowanym w Szpitalu systemem informatycznym Eskulap moduł Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i
Archiwum Dokumentów Cyfrowych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający oczekuje zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w
ochronie zdrowia aby LSI, od daty wymaganej w w/w ustawie miał możliwości współpracy z istniejącym system
informatycznym HIS.
Pyt. nr 2. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ – wartość graniczna)
Prosimy o potwierdzenie że, system ma umożliwiać wspólną z eksploatowanym w Szpitalu systemem
informatycznym Eskulap sprawozdawczość do NFZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający na dzień dzisiejszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie jest w stanie określić jaką
sprawozdawczość z systemu LSI będzie przekazywana do NFZ.
Z poważaniem
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