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Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego  

nr 8/2.1.1/RPOWM  

 

Pytanie 1 
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - Scenariusz prezentacji 
Scenariusz prezentacji dla części medycznej (HIS), portal Pacjenta (e-rejestracja) 
 „2. System (zależnie od konfiguracji) prezentuje pacjentowi ankiety, które należy uzupełnić podczas rejestracji. 
Należy zaprezentować skonfigurowaną wcześniej ankietę wraz z możliwością jej zmiany/edycji” 
 

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku kiedy ankieta zaprezentowana pacjentowi do 
uzupełnienia zostanie wysłana mu po zrealizowaniu wizyty na której pacjent był? 
 
Odpowiedź – NIE, Zamawiający oczekuje aby system posiadał możliwość zaprezentowania i wypełnienia przez 
pacjenta ankiety podczas rejestracji. 
 
 
Pytanie 2 
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 
5.2. Ogólne założenia nowego systemu Corten Medic 
2.    M3: Portal CM  
-    Portal Pacjenta 
▪    e-Zlecenia  - funkcja pozwala pacjentowi za pośrednictwem portalu „zamówienie” -  poziom dojrzałości usługi 
3 
 

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju zamówienie pacjent może zlecić za pośrednictwem Portalu Pacjenta. 
 
Odpowiedź – recepta - ponowne wypisanie leku (odbiór w ambulatorium), wizyta środowiskowa pielęgniarki, 
fizjterapeutę, itp.) 
 
Pytanie 3 
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - Scenariusz prezentacji 
Scenariusz prezentacji dla części medycznej (HIS),  EDM 
„1. System jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (co najmniej najnowsze wersje Chrome, Firefox, 
IE)” 
 

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku kiedy do przeglądu i pracy z EDM dedykowana jest 
aplikacja kliencka bez możliwości dostępu do niej z poziomu przeglądarek internetowych? W opinii Wykonawcy 
dostęp dodanych zawartych w EDM z poziomu przeglądarek internetowych zwiększa zagrożenie 
nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych danych medycznych. 
 
Odpowiedź - TAK 
 
Pytanie 4 
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - Scenariusz prezentacji 
Scenariusz prezentacji dla części medycznej (HIS),  EDM 
„2. System umożliwia prezentację wyników badań laboratoryjnych (dostarczonych w formie ustrukturyzowanej) 
w postaci tabularycznej” 



 

Corten Medic Tomasz Sikora | ul. Krasickiego 29n, 05-500 Nowa Iwiczna | NIP: 521 145 49 01 | REGON: 015053128 
Biuro Dyrekcji | ul. Dunikowskiego 10, 02-784 Warszawa | tel. 22 270 30 30 | fax: 22 468 00 33 | biuro@cortenmedic.pl | www.cortenmedic.pl 

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku kiedy wyniki badań w oknie przeglądania EDM dostępne 
będą w identycznej formie w jakiej przesłane zostały z systemu laboratoryjnego? 
 
Odpowiedź - TAK 
 
Pytanie 5 
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - Scenariusz prezentacji 
Scenariusz prezentacji dla części medycznej (HIS), EDM 
„5. Rejestr umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie treści dokumentów.” 
 

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku kiedy wyszukiwanie tekstowe w dokumencie 
realizowane będzie po wyeksportowaniu dokumentu do pliku xml? 
 
Odpowiedź – Zamawiający wymaga aby wyszukiwanie informacji zawartych w systemie odbywało się w ramach 
i przy użyciu funkcji systemu. Nie dopuszcza się wyszukiwania danych w zbiorach nie będących bazą danych 
systemu. 
 
Pytanie 6 
Załącznik nr 1 do OPZ, pkt.7.21, str. 28 
„Możliwość budowy klastra na węźle obsługiwanym przez maksymalnie 2 procesory” 
  

Czy Zamawiającemu ma na myśli możliwość budowy klastra, który w sumie obsługiwany jest przez maksymalnie 
2 procesory? 

 
Odpowiedź – TAK, należy uznać ten wymóg jako minimalny.  

 
 


