Warszawa 19.04.2017

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego
nr 8/2.1.1/RPOWM

Pytanie 1
Czy Zamawiający będzie weryfikował podczas prezentacji tylko funkcjonalności wyszczególnione w Załączniku nr 6 –
Scenariusz prezentacji czy również inne, dodatkowe? Zwracamy uwagę, iż np. wyszczególnione poniżej funkcjonalności,
zawarte przez Zamawiającego w wymaganiach ogólnych w Opisie Przedmiotu zamówienia, są istotnymi wymogami z punktu
widzenia nowoczesnego i intuicyjnego systemu medycznego opartego o graficzny interfejs użytkownika, które powinny być
dostępne w systemie na dzień składania oferty. Czy Zamawiający rozszerzy Scenariusz prezentacji o poniższe dodatkowe
funkcjonalności?
•
•
•
•
•

Powinien umożliwiać definiowanie i wykorzystanie przez użytkownika własnych tekstów standardowych w polach
tekstowych.
Moduł powinien umożliwiać na ciągły podgląd najważniejszych informacji z hospitalizacji pacjenta w trakcie
uzupełniania innych dokumentów tego pacjenta wraz z możliwością przenoszenia dowolnych informacji do aktualnie
wypełnianej dokumentacji i możliwość użycia tych danych w bieżącej pracy.
System powinien umożliwiać na aktywny monitoring kompletności dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej wraz z
możliwością wylistowania brakujących dokumentów z poszczególnych dni z poziomu widoku kontekstu pacjenta
oraz możliwość automatycznego powiadomienia użytkownika o konieczności uzupełnienia dokumentacji.
System powinien posiadać komunikator, który umożliwia wysłanie wiadomości do:
o
- pracowników jednostki organizacyjnej
o
- wskazanego użytkownika
System powinien prezentować podgląd pacjenta z różnych perspektyw (stan na dany dzień, podgląd parametrów
życiowych, wgląd w badania) w zakresie wszystkich hospitalizacji pacjenta bez konieczności wychodzenia z
kontekstu tego pacjenta

Odpowiedź – Z uwagi na termin składania ofert Zamawiający nie przewiduje zmiany
scenariusza prezentacji zgodnie z powyższą sugestią Wykonawcy.
Jeżeli podczas prezentacji próbki Zamawiający zauważy niezgodność oferowanego
systemu z wymaganiami opisanymi w zapytaniu, z uwzględnieniem odpowiedziami na
pytania wykonawców udzielonych w trybie wyjaśnień, może uznać taką ofertę za
niezgodną z wymaganiami co skutkuje jej odrzuceniem.
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