Legionowo, dnia 20.04.2018r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
DO MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH NUMER 1

Dotyczy: konkursu ofert na świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej, numer
postępowania 1/K/2018

Informuję, że otrzymałem zapytanie do Materiałów Konkursowych:
PYTANIE 1:
W związku z pkt I/15 Materiałów Konkursowych KONKURSU OFERT NA
ŚWIADCZENIE USŁUG DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA RZECZ
PACJENTÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
– SP ZOZ W LEGIONOWIE, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający
zaakceptuje dostęp pacjentów do wyników online za pomocą numeru PESEL i adresu
e-mail pacjenta. Nie wymaga to zakładania konta przez pacjenta.
ODPOWIEDŹ:
Nie. Celem Udzielającego zamówienia jest umożliwienie równego dostępu
do informacji o wynikach badań wszystkim pacjentom, których te badania dotyczą.
Oznacza to, że nie mogą być stawiane Pacjentowi wymagania w rodzaju obowiązku
posiadania poczty elektronicznej czy też ograniczania możliwości uzyskania dostępu
do danych w jakikolwiek inny sposób. Udzielający zamówienia świadczy usługi
zdrowotne dla osób często będących emerytami w zaawansowanym wieku, które to
osoby nigdy samodzielnie nie korzystały z mikrokomputera. Czymś innym jest
skorzystanie np. z pomocy bliskiej, a czymś innym zobowiązywanie do zakładania
niepotrzebnej Pacjentowi w żadnych innych okolicznościach skrzynki poczty
elektronicznej. Z punktu widzenia ochrony danych osobowych o wiele bardziej
ryzykowne jest wymuszanie umieszczania na serwerze wirtualnym danych osobowych

niż
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u Zamawiającego są utrzymywane) na serwerze Udzielającego zamówienia. Mając na
uwadze powyższe, zapisy Materiałów Konkursowych w tym zakresie pozostają bez
z mian.
PYTANIE 2:
Zważywszy na fakt, iż Udzielający zamówienie wymaga dostępu do wyników badań
poprzez podanie kodu PESEL oraz kodu otrzymanego w punkcie pobrań, a także
znanych Oferentowi ryzyk związanych ze sposobem realizacji takiego wymagania,
w

tym
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szczególności
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opisanych

w

artykule

"https://niebezpiecznik.pl/post/odbierales-swoje-badania-lekarskie-przez-internetmamy-nadzieje-ze-nie-w-taki-sposob/", prosimy o odpowiedzi:
Czy udzielający zamówienia dopuszcza wykorzystanie do wydawania kodów
jednorazowych w każdym z punktów ich wydawania specjalnego oprogramowania
umożliwiającego zachowanie niezbędnych wymagań bezpieczeństwa, w tym
odpowiedniej entropii losowego generowania kodów?
ODPOWIEDŹ:
Podjęte przez Udzielającego zamówienia środki odpowiadają w pełni naszym
zidentyfikowanym

potrzebom.
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naruszają

przy tym

żadnych

wymagań

bezpieczeństwa danych. Udzielający zamówienia nie opisał szczegółów realizacji
żądanego wymagania, gdyż jest organizacją małą, w której pobieranie materiału
odbywa

się

wyłącznie

w
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w ograniczonym czasie. Nie występują zatem ryzyka związane z niekontrolowanymi
przepływami wrażliwych informacji poza organizację Udzielającego zamówienia,
a także do nieuprawnionych osób wewnątrz tej organizacji. Udzielający zamówienia
posiada wdrożony system SOMED, który zabezpiecza w pełni ochronę dostępu
informacji medycznej, w tym informacji o pacjencie przed osobami nieuprawnionymi.
Powyższe wpisuje się także w politykę danych osobowych. Insynuacje Wykonawcy
pytającego

zawarte w przesłanym piśmie oraz linku do artykułu nie mogą być

odczytane inaczej niż tylko próba bezprawnego zakłócenia konkursu. Zamawiający

pozostawia zapisy dokumentacji konkursowej bez zmian podkreślając raz jeszcze, iż
dla potrzeb naszej organizacji są one ponad wystarczające.
PYTANIE 3:
Jeżeli nie, w jaki sposób Udzielający zamówienia zamierza przekazać kod dostępu?
ODPOWIEDŹ:
Jak w odpowiedzi powyżej.
PYTANIE 4:
Czy Udzielający zamówienia dopuszcza, aby do autoryzacji użytkownika używany był
kod kreskowy zlecenia, generowany sekwencyjnie przez Oferenta?
ODPOWIEDŹ: Udzielający zamówienia nie dopuszcza rozwiązania zawierającego
wyłącznie kod kreskowy. Tego rodzaju rozwiązania są efektywne w zakładach
lecznictwa zamkniętego, w których pacjent samodzielnie nie uzyskuje dostępu
do danych.
PYTANIE 5:
Jeżeli tak, w jaki sposób Udzielający zamówienia zamierza dokonać losowego
przydziału w/w kodów oraz pomiarów entropii tego losowania, w celu zapewnienia
należytego poziomu bezpieczeństwa?
ODPOWIEDŹ: Udzielający zamówienia nie będzie samodzielnie generował kodów.
Będą one generowane przez Oferenta.
PYTANIE 6:
Dotyczy poz. 107 Barwienie immunohistochemiczne
Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie jakie barwienie ma na myśli Udzielający
Zamówienie?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla pozycję nr 107. Oznacza to, że nie należy
wyceniać tej pozycji do oceny oferty.

PYTANIE 7:
Dotyczy poz. 110 Helicobacter pylori IgM met. ELISA - ocena ilościowa
Czy zleceniodawca dopuszcza wykonanie badania w klasie IgA, ponieważ
wykonywanie badania w klasie IgM nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wykonanie badania w klasie IgA.

PYTANIE 8:
Dotyczy poz. 160 Posiew kału na florę ogólną (dzieci do lat 2)
Jakie bakterie powinny zostać określone na sprawozdaniu z badania?
ODPOWIEDŹ: W sprawozdaniu z badania na posiew kału dla dzieci do lat 2
powinny zostać określone bakterie enteropatogenne coli.

PYTANIE 9:
Punkt I podpunkt 3 SWKO. Kto ponosi koszty integracji systemu laboratorium
z systemem Udzielającego zamówienie umożliwiających wysyłanie zleceń i odbiór
wyników?
ODPOWIEDŹ: Koszty integracji systemu laboratorium z systemem Udzielającego
zamówienie umożliwiających wysyłanie zleceń i odbiór wyników ponosi Oferent,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W związku z dokonanymi wyjaśnieniami, Zamawiający informuje, iż nie przedłuża
terminu składania ofert.
Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi stają się integralną częścią Materiałów
Konkursowych.
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