Pszczyna dnia, 16 marca 2021r.
Numer sprawy: ZP/SP/2/2021
Zamawiający:
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o
Prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna
e-mail: zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl
www.szpital.pszczyna.pl
tel.: 32 214 83 01
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego
PYTANIA, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA SWZ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:
rozbudowę szpitalnego systemu informacyjnego Szpitala Powiatowego w Pszczynie
Zamawiający, Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., prowadząca Szpital Powiatowy
w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, działając w trybie art. 284 i 286 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą, zamieszcza
na stronie internetowej:
https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami/modyfikacją SWZ.

Pytanie nr 1.
Zamawiający w SIWZ zamieścił zapis:
15.3 Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej
nadzień składania ofert. Zamawiający przyjmuje, że wysokość stawki VAT za wykonanie usługi
będącej przedmiotem zamówienia wynosi 8% VAT.W przypadku naliczenia przez Wykonawcę innej
stawki VAT niż podana wyżej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
dokumenty / kopie dokumentów uprawniających go do przyjęcia innej stawki podatku VAT.
Oprogramowanie i usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia nie stanowią wyrobu
medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.
Co istotne, sprzedawane w Polsce wyroby medyczne są rejestrowane przez Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych – a oferowany produkt nie jest wpisany do rejestru wyrobów
medycznych.
Tak więc Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT - może
sprzedać tylko z 23% VAT.
Stosowanie stawki VAT 23% wynika z przepisów prawa – nie wynika zatem z dodatkowych
dokumentów.
Prosimy o usunięcie ww. zapisu lub jego modyfikację polegającą na:
15.3 Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej
nadzień składania ofert. Zamawiający przyjmuje, że wysokość stawki VAT za wykonanie usługi
będącej przedmiotem zamówienia wynosi 23% VAT.W przypadku naliczenia przez Wykonawcę
innej stawki VAT niż podana wyżej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
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przedstawić dokumenty / kopie dokumentów uprawniających go do przyjęcia innej stawki podatku
VAT.
Wyjaśnienia:
Zamawiający dopuszcza, wnioskowaną zmianę i przyjmuje 23% stawkę podatku VAT (w załączeniu
zmieniony załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Ofertowy).
Pytanie nr 2.
Wymaganie dla modułu oddział/zakład nr 169
Treść wymagania:
System powinien mieć możliwość generowania ksiąg odrębnych dla różnych płatników.
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system będzie posiadać raporty umożliwiające
generowanie wydruku z podziałem/grupowaniem na płatnika ?
Wyjaśnienia:
Zamawiający zgadza się na raporty umożliwiające generowanie wydruku z podziałem/ grupowaniem
na płatnika.
Pytanie nr 3.
Numer wymagania: 4.O
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów,
w szczególności:
a. stan pacjenta
b. status pacjenta (przebywający na oddziale, skierowany do innej jednostki, na przepustce)
c. status eWUŚ
d. identyfikator pacjenta
e. lekarz prowadzący
f. nazwisko i imię, PESEL, wiek
g. nr księgi głównej
h. rozpoznanie
i. płatnik
j. nr kartoteki i karty pacjenta
k. zlecenia leków modyfikowane w ciągu ostatnich 12 godzin
l. zlecenia leków do potwierdzenia
m. bez obserwacji lekarskich
n. wyszukanie pacjenta z wykorzystaniem kodu paskowego (w którym zakodowany jest
identyfikator pacjenta) z opaski
o. osoby poniżej określonego wieku (roku życia)
p. status sprzedaży
q. do zabiegu
r. do fizjoterapii
s. pacjentów oddziału z przepustką zaplanowaną na dany dzień
t. pacjentów po danych pielęgniarki prowadzącej
u. z wpisem/bez wpisu w harmonogramie przyjęć
v. słowie kluczowym
Pytanie:
Prosimy o informacje o jakim wyszukiwaniu w wymaganiu mowa. Czy Zamawiający uzna
wymaganie za spełnione jeśli system będzie posiadał możliwość wyszukiwania po tagach?
Wyjaśnienia:
Zamawiający wymaga, żeby system umożliwiał wyszukiwanie pacjentów według jednego lub kilku
parametrów i pokazywanie wyniku wyszukiwania w postaci listy (parametry wyszukiwania
wymagane przez Zamawiającego to: stan pacjenta, status pacjenta- przebywający na oddziale,
2

skierowany do innej jednostki, na przepustce, status eWUŚ, identyfikator pacjenta, lekarz
prowadzący, nazwisko i imię, PESEL, wiek, nr księgi głównej, rozpoznanie, płatnik ).
Pytanie nr 4.
Numer wymagania: 20.Ś.T.
Treść wymagania:
Sporządzanie sprawozdań GUS F02, F03.
Pytanie:
System posiada wiele raportów, które dostarczają dane pozwalające wypełnić sprawozdanie,
w związku z tym prosimy o usuniecie wymagania.
Wyjaśnienia:
Zamawiający zgadza się na usunięcie wymagania.
Pytanie nr 5.
Numer wymagania: 30.FK
Treść wymagania:
g. tworzenie sprawozdania GUS F01
Pytanie:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione jeżeli system udostępni
dane potrzebne ro wypełnienia sprawozdania.
Wyjaśnienia:
Zamawiający zgadza się na spełnienie wymagania o ile system udostępni potrzebne dane
do wypełnienia sprawozdana.
Pytanie nr 6.
Numer wymagania: 168.O
Treść wymagania:
Podczas wydruku zbiorczej dokumentacji medycznej musi istnieć możliwość definiowania zakresów
ksiąg do wydruku obejmująca: wybrane strony, wybrane jednostki organizacyjne, daty, płatnik.
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli wydruk zbiorczej dokumentacji medycznej
będzie umożliwiał definiowanie zakresów wykazów/ksiąg do wydruku obejmująca: wybrane strony
oraz wybrane jednostki organizacyjne?
Wyjaśnienia:
Zamawiający zgadza się na ograniczenie zakresu wymagania.
Informuję ponadto, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający nie przedłuża
ponownie terminu do składania ofert, który wyznaczony został na 17.03.2021r. godz. 10:00
(patrz informacja zamieszczona Platformie Zakupowej Zamawiającego w dniu 9.03.2021r).
Signature Not Verified
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podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
upoważnionej do występowania w jego imieniu

wyk. w 1 egz.
- informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego oraz przekazano
Wykonawcy/Wykonawcom, który/którzy skierował/skierowali pytania do SWZ.
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