
Chełmek, 5 lipca 2017 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na Ucyfrowienie aparatów Rtg 

– ogólnodiagnostycznego i stomatologicznego (Przetarg nieograniczony nr SGZOZ/ZP/1/2017)

Pytanie nr 1
Dotyczy
UWAGA! Oba Pakiety muszą być ze sobą zintegrowane funkcjonalnie głównie w zakresie integracji z 
programem mMedica
i) Integracja z posiadanym systemem HIS ( mMedica )
e) Integracja z posiadanym systemem HIS ( mMedica )
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania.
Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z powyższego wymagania. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2
Dotyczy
UWAGA! Oba Pakiety muszą być ze sobą zintegrowane funkcjonalnie głównie w zakresie integracji z 
programem mMedica
i) Integracja z posiadanym systemem HIS ( mMedica )
e) Integracja z posiadanym systemem HIS ( mMedica )
Czy Zamawiający posiada wykupione wszystkie niezbędne licencje po stronie systemu HIS? 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wszystkich niezbędnych licencji, ale koszt zakupu licencji do 
modułu Diagnostyka mMedica leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3
Dotyczy
UWAGA! Oba Pakiety muszą być ze sobą zintegrowane funkcjonalnie głównie w zakresie integracji z 
programem mMedica
i) Integracja z posiadanym systemem HIS ( mMedica )
e) Integracja z posiadanym systemem HIS ( mMedica )
Czy Zamawiający pokryje koszt prac leżących po stronie systemu HIS? 
Odpowiedź: Zamawiający nie pokryje kosztu  prac leżących po stronie systemu HIS.

Pytanie nr 4
Dotyczy
UWAGA! Oba Pakiety muszą być ze sobą zintegrowane funkcjonalnie głównie w zakresie integracji z 
programem mMedica
i) Integracja z posiadanym systemem HIS ( mMedica )
e) Integracja z posiadanym systemem HIS ( mMedica )
Czy Zamawiający w przypadku braku funkcjonalności po stronie HIS zapewni jego dostosowanie do 
wymaganych funkcjonalności oraz pokryje koszt tych prac? 
Odpowiedź:  Zamawiający w przypadku braku funkcjonalności po stronie HIS nie zapewni jego 
dostosowania do wymaganych funkcjonalności i nie pokryje kosztów tych prac.
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Pytanie nr 5
Dotyczy
6. Warunki udziału w postępowaniu
8.7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Zamawiający w pkt 6 nie stawia żadnego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia natomiast w pkt 8.7 
wymaga dostarczenie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku udziału. Prosimy o uzupełnienie 
punktu nr 6 o warunek udziału w postępowaniu analogiczny do żądanego w pkt 8.7
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pkt 6 i 8.7 SIWZ należy spełnić łącznie. Zamawiający nie 
widzi konieczności uzupełnienia pkt 6 o treść pkt 8.7.

Pytanie nr 6
Dotyczy
11.
Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do oferty certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzające, iż oferowane urządzenia medyczne są dopuszczone do użytkowania na
terenie Polski – wymagane obowiązującymi przepisami (atesty, certyfikaty CE, deklaracje
zgodności, zgłoszenia (wnioski), ustawa z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010 r.).
Dla systemu PACS wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających
rejestrację jako wyrób medyczny w klasie min. IIb
12.
Wykonawca zobowiązuje się załączyć do oferty listę uprawnionych podmiotów
wykonujących usługi serwisowe na podstawie uzyskanej od producenta autoryzacji w
zakresie oferowanego sprzętu – podstawa: art. 90 ustawy z dnia 20-05-2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679).
Prosimy o informację czy powyższe dokumenty mają zostać załączone do oferty zgodnie z powyższymi 
zapisami czy dopiero na wezwanie zgodnie z zapisami SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów w niezbędnym minimum. Szerszy 
materiał będzie dostarczany na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 7
Dotyczy
Stanowisko rejestracji
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera zintegrowanego z monitorem tzw. AIO
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8  
Dot. zał. nr 1 do SIWZ
System RIS
Czy Zamawiający dopuści by realizacja obsługi worklist odbywała się za pośrednictwem systemu PACS?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści by generowane w systemie wydruki były w min. formacie CSV?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga wszystkich typów wydruków

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie realizujące funkcję zmiany miesiąca i dnia w terminarzu przy użyciu
większej ilości kliknięć myszy niż jeden raz?

Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
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System PACS i dystrybucja obrazów/Stacja diagnostyczna 
Pytanie nr 11
Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  by  oferowany  klient  systemu  PACS  działał  w  oparciu  o  min.
Windows?

Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę.
Odpowiedź:  Z  wiedzy  Zamawiającego  wynika,  że  na  rynku  istnieje  przynajmniej  3  dostawców
spełniających powyższe kryterium. Wymaganie pozostaje bez zmian

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by oferowany klient systemu PACS działał w oparciu o bazę danych
min. SQL?

Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga działania systemu z różnymi bazami danych tak
aby uniezależnić się od jednego dostawcy

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by klient lekki systemu PACS działał w oparciu o przeglądarkę min.
IE?

Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga działania w różnych przeglądarkach z uwagi na
fakt niezależności od jednego producenta

Wymagania dodatkowe
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści by oferowane systemy RIS/PACS/Dystrybucja działały w oparciu o system min.
Windows?

Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z wiedzą zamawiającego istnieje więcej niż jeden dostawca
będący w stanie zaoferować systemy działające w oparciu o inne systemy.

Pytanie nr 15
(Detektor cyfrowy wraz z konsolą technika punkt 5) 
Czy Zamawiający zrezygnuje z  punktowania  technologii  próbkowania  po  stronie  radiacji?  Zastosowanie
automatycznego  wykrywania  ekspozycji,  która  to  technika  jest  stosowana  w  większości  oferowanych
detektorów zapewnia  możliwości  szerszego zastosowania  detektora  np.  z  następnym  kupowanym  przez
placówkę aparatem RTG.  Jeżeli odpowiedź będzie negatywna prosimy o podanie modelu generatora aparatu
przy którym zastosowany ma być detektor do ucyfrowienia.
Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  siwz  i  będzie  punktował  detektory  umożliwiające
próbkowanie  po  stronie  radiacji  tj.  posiadające  sensory  TFT  z  przodu  a  nie  z  tyłu  warstwy
scyntylacyjnej. Nie ma to żadnego związku z automatycznym wykrywaniem ekspozycji (autodetekcją)
co do której Zamawiający nie stawia wymagań.

Pytanie nr 16
(Detektor cyfrowy wraz z konsolą technika punkt 13) 
Czy  Zamawiający  dopuści  detektor  o  grubości  15,4  mm  różnica  jest  bardzo  mała,  a  nie  wpływa  na
użytkowanie,  ponieważ  rozmiar  jest  znormalizowany  i  pasuje  do  wszystkich  szuflad  w tym  rozmiarze.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 17
(Detektor cyfrowy wraz z konsolą technika punkt 17) 
Czy Zamawiający dopuści detektor wyposażony w ładowarkę umożliwiającą jednoczesne ładowanie min 2
baterii z świetlnym (LED) sygnałem rozpoczęcia ładowania innym kolorem oraz sygnalizacją naładowania
baterii odrębnym kolorem?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18
(Detektor cyfrowy wraz z konsolą technika punkt 32)  
Czy Zamawiający dopuści detektor z oprogramowaniem na konsoli  technika,  która wyświetla: - Stopień
naładowania  baterii  (  wskaźnik  graficzny  i  procentowy)  ,  -  informację  o  podłączeniu,  -informację  o
gotowości przyjęcia ekspozycji. ? Różnica w formie wyświetlania pozostałej energii działania detektora nie
ma wpływu na działanie systemu w szczególności kiedy z zestawem dostarczane są dwie dodatkowe baterie
umożliwiające nieprzerwaną pracę systemu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dot. załącznika nr 1 do SIWZ
System RIS
Pytanie nr 19 pkt 26
Czy Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  bez  funkcji  pobierania  ilości  punktów na  podstawie  kodu  NFZ
automatycznie z umowy NFZ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Funkcjonalność istotna dla Zamawiającego.

Pytanie nr 20 pkt 34, 35
Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  bez  funkcji  danych  adresowych:  tymczasowy  adres,
korespondencyjny adres, poczta, gmina, powiat, kraj?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Funkcjonalność istotna dla pracy zakładu diagnostyki obrazowej

Pytanie nr 21 pkt 36
Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  bez  funkcji  kopiowania  adresów  za  pomocą  opcji  np.
z zameldowania korespondencyjnego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22 pkt 52
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji wyświetlania w terminarzu innym kolorem pasma pracy
wypadającego w dni ustawowo wolne?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Funkcjonalność istotna z uwagi na ergonomię pracy

Pytanie nr 23 pkt 73
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji oznaczania badania w terminarzu do których nie zostało
dostarczone skierowanie według kolorów i czasu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Funkcjonalność istotna z uwagi na ergonomię pracy

Pytanie nr 24 pkt 101
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji informacji podczas rejestracji dot lekarza konsultującego,
lekarza oceniającego?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. Informacje takie jak lekarz konsultujący oraz oceniający muszą być
przechowywane w dokumentacji

Pytanie nr 25 pkt 103
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyboru dowolnego adresu z puli wprowadzonych
adresów pacjenta którego dotyczy badanie?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 26 pkt 109
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez opcji  automatycznego wybrania CITO i daty skierowania na
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dzisiaj dla nowego pacjenta NN?
Odpowedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27 pkt 122
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyboru czasu i sekwencji badania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Funkcjonalność istotna z uwagi na ergonomię pracy

System PACS/dystrybucji/stacja diagnostyczna
Pytanie nr 28 pkt 16, 108
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez opcji udostępniania serwisu WADO zgodnego ze standardem
DICOM?
Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z części przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 29 pkt 32
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości konfigurowania systemu tak by dane wprowadzane
przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywały dane z systemu RIS?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30 pkt 51, 52
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości kompresowania obrazów według zasad: badania o
modalności CR kompresowane po 3 dniach, badania CT po 1 godzinie?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Funkcjonalność istotna z uwagi na ergonomię pracy systemu

Pytanie nr 31 pkt 63-67
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów opisanych w powyższych punktach?
Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje

Pytanie nr 32
Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  bez  możliwości  przypisania  hanging  protocol  do  określonego
badania bazując na danych zawartych  w tagach DICOM, ustawienia  automatycznego porównania badań
historycznych, jednoczesnego otwierania kilku badań różnych pacjentów w formie okien lub zakładek?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 33
Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  bez  operacji  na  obrazie:  powiększenie  lupy  wywoływane
z funkcji zmiany jasności i kontrastu tak by poza lupą obraz pozostał bez zmian?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający zrezygnuje  z wymogu zabezpieczenia należytego wykonania  umowy lub zmieni  zapis
dotyczący wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% ceny ofertowej netto na kwotę
10 000,00 zł?
Ustalenie wysokości zabezpieczenia w kwocie równej dla wszystkich potencjalnych Wykonawców 
wyrównuje ich szanse w przedmiotowym postępowaniu (oferty różnią się co do wysokości a co za tym idzie 
różnicuje to poziom kosztów zabezpieczenia)  oraz pozwala na precyzyjne oszacowanie kosztów związanych
z realizacją zamówienia   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zostało określone zgodnie z regulacją PZP. 
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