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Warka dnia 21.09.2018 roku 

ZP-1/SPZOZ/2018 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn. Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zamawiający informuje, iż wpłynęły niżej wymienione pytania do 
treści SIWZ: 

 
Pytanie nr 1 
Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje, minimum 2 zadania (zamówienia) polegające na dostawie wraz z 
wdrożeniem, instalacją i konfiguracją detektora i stacji technika wraz z oprogramowaniem, w 
tym serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby cyfryzacji i informatycznej obsługi aparatu 
RTG, EKG, dystrybucji obrazów medycznych na łączną kwotę dla każdego zadania nie mniejszą 
niż 150.000 złotych brutto 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku w przypadku gdy 
Wykonawca będzie się legitymował doświadczeniem polegającym na min 2 dostawach  wraz 
z wdrożeniem, instalacją i konfiguracją systemu CR i stacji technika wraz z oprogramowaniem, 
w tym serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby cyfryzacji i informatycznej obsługi 
aparatu RTG, EKG, dystrybucji obrazów medycznych na łączną kwotę dla każdego zadanie nie 
mniejszą niż 150 000 złotych brutto 
Na które udziela się następującej odpowiedzi: zgodnie z opisanym powyżej doświadczeniem, 
zamawiający uzna warunek za spełniony. 

 
Pytanie nr 2 
Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń min. 4 szt. 
Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł 
DICOM/WORKLIST. Ewentualne koszty serwisowe związane z podłączeniem urządzeń 
diagnostycznych do PACS ponosi Wykonawca. Prosimy o podanie producentów, modeli, 
numerów seryjnych urządzeń które należy podłączyć. Informacje te są niezbędne do rzetelnej 
wyceny oferty. 
Na które udziela się następującej odpowiedzi: Zamawiający oczekuje aktywnych min. 4 
licencji DICOM umożliwiających uruchomienie aparatury RTG w oferowanym systemie 
PACS/RIS będącej przedmiotem w/w postępowania jak również zaoferowania dodatkowych 
licencji do wykorzystania w przyszłości przez Zamawiającego. Licencje mają mieć charakter 
bezterminowy oraz nie powinny generować dla Zamawiającego dodatkowych kosztów w 
zakresie ich konfiguracji. 
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Pytanie nr 3 
System umożliwia tworzenie własnego słownika powodów anulowania zaplanowanego 
badania. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i 
wskazującego wyłącznie na jednego producenta. 
Na które udziela się następującej odpowiedzi: zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 4 
System operacyjny klasy min. Windows Server 2016 lub równoważny. Czy Zamawiający dopuści 
serwer z systemem operacyjnym dedykowanym przez producenta systemów PACS/RIS? 
Na które udziela się następującej odpowiedzi: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający aktualnie 
użytkuje w placówce systemy operacyjne klasy WINDOWS i oczekuje zachowania 
jednorodnego środowiska umożliwiającego uruchomienie dodatkowych funkcjonalności dla 
wdrażanego systemu PACS/RIS np. obsługi domenowej. 

Pytanie 5 Detektor bezprzewodowy pkt 21 

Czy Zamawiający dopuści detektor wyposażony w dwie ładowarki umożliwiające na 

jednoczesne ładowanie 4 baterii (po dwie w każdej ładowarce)? Jest to rozwiązanie 

równoważne, a nawet usprawniające pracę ponieważ jedna ładowarka może być 

zlokalizowana w sterowni przy konsoli technika a druga bezpośrednio w pracowni przy 

detektorze.  

Na które udziela się następującej odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza proponowane 

rozwiązanie.  

 

Pytanie 6 Konsola technika pkt 17 

Czy Zamawiający dopuści detektor z oprogramowaniem umożliwiającym cofnięcie wybranej 

kursorem zmiany jednym kliknięciem? Jest to wygodny i szybki sposób równoważny z 

wymaganym rozwiązaniem. 

Na które udziela się następującej odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza proponowane 

rozwiązanie.  

 

Pytanie 7 Konsola technika pkt 19 
Czy Zamawiający dopuści detektor z oprogramowaniem umożliwiającym stworzenie 
odrębnych kont o równorzędnych uprawnieniach dla każdego technika w celu ułatwienia np 
analizy obrazów odrzuconych? Jest to rozwiązanie wystarczające do prowadzenia codziennej 
diagnostyki. 
Na które udziela się następującej odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza proponowane 
rozwiązanie.  
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Pytanie 8 Dotyczy: Rozdz. VI SIWZ pkt. 1 ppkt2) c 

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonuje, minimum 2 zadania (zamówienia) polegające na dostawie wraz z 

wdrożeniem, instalacją i konfiguracją detektora i stacji technika wraz z oprogramowaniem, w 

tym serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby cyfryzacji i informatycznej obsługi aparatu 

RTG, EKG, dystrybucji obrazów medycznych na łączną kwotę dla każdego zadania nie mniejszą 

niż 150.000 złotych brutto 

Prosimy o potwierdzenie że warunek zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony 

jeśli wykonawca wykaże co najmniej 2 zadania (zamówienia) odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia, polegające na  dostawie  wraz z wdrożeniem, instalacją i 

konfiguracją systemu do ucyfrowienia RTG - systemu dystrybucji i archiwizacji obrazów 

medycznych PACS/RIS wraz z integracją z systemem informatycznym Zamawiającego na łączną 

kwotę nie mniejszą niż 150.000 zł. brutto  

Prosimy o modyfikację zapisu bez nadmiernego uszczegóławiania warunku - nie ma potrzeby 

wymieniania poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu  

Prosimy o modyfikację zapisu  warunku na następujący: 

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonuje, minimum 2 zadania (zamówienia) polegające na dostawie wraz z 

wdrożeniem, instalacją i konfiguracją systemu do ucyfrowienia RTG (system dystrybucji i 

archiwizacji obrazów medycznych PACS/RIS)  wraz z integracją z systemem informatycznym 

Zamawiającego - na łączną kwotę nie mniejszą niż 150.000 złotych brutto 

Na które udziela się następującej odpowiedzi: zamawiający zapisy SIWZ dotyczące warunku 

pozostawia bez zmian.  

 

 

                     Dyrektor ZOZ 

 

             Waldemar Derkacz 
                            /podpis na oryginale/ 

 

 


