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Puszczykowo, dnia 20 lipca 2017 r.  

 
Szp.12/16/2/17 
 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 
 

Dostawa systemu ucyfrowienia wraz z systemem archiwizacji obrazów dla potrzeb Pracowni RTG 
 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 14, 17 i 18 lipca 2017 r. 
 
 
Pytanie 1  
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 1 Automatyczny jednoslotowy 
skaner płyt obrazowych  ppkt 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i zaoferowanie rozwiązania, które gwarantuje  bezstratne 
generowanie obrazów ze skalą równą 12 bit/piksel? Pragniemy zauważyć, że doświadczony radiolog odczytuje 
1024 odcieni szarości, co odpowiada głębi szarości generowanego obrazu na poziomie 10 bit i jest to maksymalna 
wartość, z jaką mogą być wyświetlane obrazy na monitorach diagnostycznych. Użycie skali szarości 16 bit/piksel 
spowoduje, że rozmiar pliku się zwiększy, nie wnosząc za sobą żadnych istotnych informacji. 
Pytanie 2  
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 1 Automatyczny jednoslotowy 
skaner płyt obrazowych  ppkt 5 
Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego, na fakt, że tak  zdefiniowany parametr nie wpływa w żaden sposób na 
jakość obrazów diagnostycznych, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający w pkt. 6 wymaga, aby skala 
szarości wysyłanych obrazów wynosiła min. 12 bit/pixel. Ponadto generowane dane (bez względu na ilość bitów) 
w systemie PACS są redukowane do 10 bitów i w takiej skali szarości są wyświetlane na monitorach 
diagnostycznych. W związku z tym prosimy o zmianę tego punktu i nadanie mu brzmienia: „Skala szarości 
generowanych obrazów min. 12 bit/piksel”. 
Odpowiedź na pyt. 1 i 2: 
Zamawiający dopuszcza skaner, który generuje obrazy ze skalą ≥  12 bit/pikseli. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 1 Automatyczny jednoslotowy 
skaner płyt obrazowych  ppkt 12  
Czy Zamawiający dopuści  skaner CR z możliwością skanowania i kaset do kości długich o rozmiarze 35,4 x 83 cm  
oraz możliwością wykonywania zdjęć kości długich 35,4 x 124,5 cm? Proponowane przez nas rozwiązanie 
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w zupełności spełni Państwa wymagania w zakresach odnoszących się do standardów w RTG. Kasety długie 
wykorzystywane są przy badaniu kręgosłupa i kończyn dolnych. Zapewniamy, że proponowane przez nas kasety, 
jak i otrzymywany przy ich użyciu obraz, zupełnie wystarcza nawet w przypadku badań bardzo wysokich pacjentów. 
Pytanie 4 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 1 Automatyczny jednoslotowy 
skaner płyt obrazowych  ppkt 12  
Zamawiający wymaga m.in. możliwości uzyskania zdjęć kości długich o min. rozmiarze 43x125 cm. W związku 
z faktem, że jedyną firmą jaka jest w stanie zaoferować system spełniający ten wymóg jest firma Carestream 
prosimy o zmianę brzmienia tego zapisu na „możliwość uzyskania obrazu 35x123 cm z użyciem dostępnych kaset”. 
Jednocześnie informujemy, że wysoce mało prawdopodobne jest by rozmiar 35x123 cm był niewystarczający dla 
uzyskania obrazu całego kręgosłupa lub całej nogi wraz z połową miednicy, co jest wystarczające dla badań 
ortopedycznych. 
Odpowiedź na pyt. 3 i 4: 
Zamawiający dopuszcza skaner przygotowany do współpracy z kasetami  do wykonywania zdjęć kości długich 
i kręgosłupa jedną ekspozycją, minimalny osiągany obraz o wymiarach  ≥ 35 x 83cm, ≥ 35 x 123 cm. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 1 Automatyczny jednoslotowy 
skaner płyt obrazowych  ppkt 17 
Czy Zamawiający zmieni zapis „Możliwość rozbudowy skanera do odczytu płyt obrazowych mammograficznych 
igłowych i proszkowych z rozdzielczością 20 pixeli/mm”  na „Możliwość rozbudowy skanera do odczytu płyt 
obrazowych mammograficznych igłowych lub proszkowych z rozdzielczością 20 pixeli/mm” . 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis ppkt 17 nadając mu następujące brzmienie: 
 „Możliwość rozbudowy skanera do odczytu płyt obrazowych mammograficznych igłowych lub proszkowych 
z rozdzielczością 20 pixeli/mm”.  
 
Pytanie 6 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 2 ZESTAW KASET WRAZ Z PŁYTAMI 
OBRAZOWYMI ppkt 3 
Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli oferowana płyta będzie współpracować z kratką stałą Lysholma? 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna wymóg  za spełniony, jeśli oferowana płyta obrazowa 35 x 43 cm będzie współpracować z kratką 
stałą Lysholma. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 5 Stacja Opisowa – ppkt 4 
Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymaganie dotyczy medycznych monitorów diagnostycznych                                          
i ewentualnie oprogramowania medycznego zainstalowanego na stacji, a nie sprzętu komputerowego typu 
Komputer stacji opisowej, który wyrobem medycznym nie jest. Ponadto, Zamawiający nie specyfikuje 
funkcjonalności oprogramowania diagnostycznego stacji, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje, aby 
na stacjach diagnostycznych (opisowych) zainstalowane było oprogramowanie diagnostyczne zgodne 
z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 
promieniowania (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265) tj. wymagania:  
2. Oprogramowanie 2.1. Stanowisko opisowe powinno być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające co 
najmniej: 1) pełny zakres, szerokość i środek, zmian okna wyświetlania; 2) możliwość podziału pola czynnego na 
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kilka obrazów; 3) zmianę tablic odwzorowania poziomów szarości (LUT); 4) powiększenie co najmniej                                
4-krotne; 5) możliwość wykonania kalibracji liniowej; 6) pomiar co najmniej odległości i gęstości (punktów                                
i ROI); 7) wyświetlenie negatywu; 8) kalibrację parametrów monitora w standardzie DICOM. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż zapis wymogów umieszczonych w Rozdziale IX pkt 2 SIWZ nie dotyczy komputera stacji 
diagnostycznej (opisowej). Ponadto Zamawiający precyzuje, że wymaga oprogramowania diagnostycznego stacji 
opisowej spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 884), rozszerzonego o funkcjonalności opisane poniżej: 
 

1 
Otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF/XA i wyświetlanie 
ich na monitorach diagnostycznych 

2 System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta 

3 System pozwalający wyświetlać jednocześnie, co najmniej 2 rodzaje badań różnych pacjentów 

4 
Oprogramowanie diagnostyczne korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS 
(architektura klient - serwer) 

5 
Oprogramowanie zapewniające wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań 
pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS 

6 

Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalająca wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: 
-  imię i nazwisko pacjenta 
-  rodzaj badania 
-  opis badania 

7 
Interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z 
systemem pomocy 

8 drukowalne skrócone instrukcje obsługi (max. 2 strony A4) w języku polskim 

9 Dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się użytkownika 

10 
Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print oraz drukarce systemowej na 
papierze 

11 
Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych 
na wydruku 

12 
Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych, 
zakres dat, tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego, tylko do opisu 

13 Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego oznakowaniem 

14 
Funkcjonalność tworzenia notatek do badania , wraz z możliwością przeczytania ich przez innego 
lekarza 
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15 Funkcja wyświetlenia wartości dla wskazanego piksela 

16 
Funkcjonalność wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów 
wyświetlających obrazy badań 

17 Funkcjonalność załadowania tylko istotnych serii badania 

18 Funkcjonalność załadowania tylko kluczowych obrazów badania 

19 Funkcjonalność tworzenia własnego skrótu do wybranego przycisku 

20 Funkcjonalność przypisania skrótów klawiszom funkcyjnym 

21 Funkcja menu podręcznego otwieranego jednym kliknięciem 

22 Funkcjonalność spersonalizowania paska narzędzi dostępnego w menu podręcznym 

23 
Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie 
wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania 

24 
Funkcjonalność wprowadzenia co najmniej dziesięciu predefiniowanych ustawień okna dla różnego 
typu badań osobno dla każdej modalności 

25 

Przeglądarka animacji, funkcje min.: 
-       ustawienia prędkości animacji, 
-       ustawienie przeglądania animacji w pętli, 
-       zmiana kierunku animacji, 
-       ustawienie zakresu obrazów do animacji. 

26 
Funkcja podręcznego menu z miniaturami obrazów pacjenta znajdujących się w systemie wraz z 
opisem, jeśli był wykonany w systemie. 

27 Funkcjonalność zmiany układu podglądu pacjenta (z listą badań poprzednich) 

28 Funkcjonalność zmiany wielkości miniatur podglądu (co najmniej 3 wielkości) 

29 
Funkcjonalność załadowania wszystkich serii jako jednej dla danego badania do jednego okna na 
ekranie diagnostycznym 

30 Funkcjonalność jednoczesnego przeglądania badań pobranych z różnych źródeł (PACS, płyta CD) 

31 Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 

32 Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta za pomocą jednego kliknięcia 
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33 
Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika za pomocą jednego 
kliknięcia 

34 Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie 

35 Funkcja wygładzania krawędzi w obrazie 

36 

Funkcja powiększania obrazu, min.: 
-       powiększanie stopniowe, 
-       powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, 
-       powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), 
-       powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania 
-       powiększanie od dowolnie wybranego punktu na obszarze obrazu. 

37 
Powiększanie wybrane fragmentu obrazu wraz z możliwością jednoczesnej i płynnej zmiany 
parametrów okna, stopnia powiększenia oraz wielkości obszaru powiększania 

38 Funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów 

39 Pomiar kątów i kątów metodą Cobba, wraz z funkcją synchronicznego użycia wielu kątów Cobba 

40 Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 20 znaków 

41 Funkcja dodania strzałki do obrazu badania 

42 Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie 

43 Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 

44 Funkcja obrotu obrazu o 90° stopni w lewo/w prawo 

45 

Funkcja wybierania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania - 
jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres:  
-      wybrany obraz, 
-      wybrana seria badania, 
-      całe badanie. 

46 
Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma 
punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia 

47 Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu 

48 Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania 
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49 

Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz 
dowolnego wielokąta wraz z informacjami: 
-       powierzchnia regionu zainteresowania, 
-       średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, 
-       odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnią a maksymalną i     
        minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). 

50 Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania 

51 
Funkcja importowania obrazów do systemu PACS obrazów graficznych i dokumentów tekstowych 
oraz badań z nośników CD/DVD/USB 

52 
Funkcjonalność zmapowania odpowiednich pikseli w celu wyświetlenia tego samego obszaru dla 
różnych serii 

53 Mierzenie goniometrii 

54 Mierzenie koksometrii 

55 Wykonywanie pomiaru miednicy 

56 Funkcja znakowania kręgosłupa 

57 
Funkcjonalność maskowania nieistotnych części obrazu zdefiniowanych wcześniej w protokole 
DICOM 

58 

Wydruk badania na kliszy z następującymi funkcjonalnościami: 
- w formacie 1:1, 
- przycinanie obrazu do rozmiarów wydruku, 
- tworzenie podglądu wydruku kliszy, 
- drukowanie obrazów należących do kilku modalności jednocześnie na jednej kliszy, 
- drukowania obrazów należących do kilku pacjentów jednocześnie na jednej kliszy, 
- z dodatkowymi adnotacjami, możliwość zmiany wielkości czcionki w adnotacjach, 
- wybranym layoutem, 
- ze stopką i nagłówkiem, możliwość zdefiniowania wyglądu stopki jak i nagłówka 

59 
Funkcjonalność zapisania lokalnie obrazów z wybranej serii badania w wybranym formacie 
(przynajmniej jpeg, ppt, tiff, dicomdir) 

 
Pytanie 8 
Dotyczy: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) § 3 ust. 7 i 8 
Prosimy o modyfikację i wykreślenie tych ust. w części jak niżej. Zamawiający nie może uzależniać wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia od umieszczenia na fakturze danych takich jak numer umowy czy data jej 
zawarcia. Treść faktury może być korygowana za pomocą noty.                                     
„7. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia wskazanego na fakturze w przypadku,                        
w którym do faktury nie został dołączony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony lub                           
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w przypadku, w którym na fakturze nie wskazano numeru umowy oraz daty jej zawarcia. W takim wypadku 
płatność zostanie dokonana zgodnie z § 3 ust. 4. 
8. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia z przyczyny wskazanej w § 3 ust. 7 nie może być podstawą do naliczenia 
odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych powyżej zmian we wzorze umowy i podtrzymuje 
postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) § 4 
Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 
„1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 60 24 miesięcy, licząc od daty oddania 
przedmiotu umowy do eksploatacji, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w 
§ 2 ust. 4. Niniejsza gwarancja jest niezależna od gwarancji udzielonej przez producenta Sprzętu. – Prosimy 
o skrócenie okresu gwarancji i rękojmi do 24 miesięcy. Długość okresu gwarancji i rękojmi wymagana przez 
Zamawiającego stanowi bardzo znaczny element cenotwórczy, niezależny od głównego Wykonawcy.  
2. W przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w terminie do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia 
awarii. Zgłoszenie przez Zamawiającego awarii nastąpi na adres e-mail....................................... 
3. Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie 5 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. 
W przypadku naprawy gwarancyjnej wymagającej importu części z zagranicy, czas usunięcia awarii wynosi do 7 14 
dni roboczych od chwili jej zgłoszenia. 
4. Na czas naprawy trwający dłużej niż 7 dni, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o nie gorszych 
parametrach technicznych bez dodatkowych opłat. 
5. Wykonawca gwarantuje, że trzykrotna naprawa tego samego podzespołu powoduje wymianę podzespołu na 
nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym 
w terminie przez Strony uzgodnionym, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia awarii.                                 
Testy odbiorcze i eksploatacyjne zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy, o nie gorszych parametrach, w okresie gwarancji, 
w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego podzespołu uniemożliwiających pracę Sprzętu oraz 
niemożności dokonania naprawy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia awarii. Wymiana nastąpi w terminie przez 
Strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia ostatniej awarii.                                  
Testy odbiorcze i eksploatacyjne zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy. 
7. W przypadku wymiany uszkodzonego Sprzętu na nowy lub wymiany jego części (podzespołów) w związku                            
z okolicznościami określonymi w ust. 5 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi, elementy 
podlegające wymianie uzyskują nową gwarancję, która wynosi 12 miesięcy.  
8. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 4, Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego. 
9. Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużają okres gwarancji. 
10. W przypadku niewykonania obowiązków, określonych w ust. 2-6, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie 
awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez upoważnienia sądu – za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy. 
(…)” 
Odpowiedź: 
§ 4 ust. 1 wzoru umowy – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w przywołanym fragmencie 
umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
§ 4 ust. 3 wzoru umowy - Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji brzmienia wskazanego ust.: 
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„Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. 
W przypadku naprawy wymagającej importu części z zagranicy, czas usunięcia awarii wynosi do 10 dni roboczych 
od chwili jej zgłoszenia”. 
Czas usunięcia usterki jest bardzo ważnym wymogiem umożliwiającym zachowanie maksymalnie krótkich przerw 
w pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej, stąd Zamawiający nie może wyrazić zgody na przedłużenie terminu 
usunięcia awarii o dwukrotność pierwotnego okresu, wyraża jednak zgodę na wydłużenie tego terminu do 10 dni 
od chwili jej zgłoszenia  w przypadku naprawy wymagającej importu części z zagranicy. 
§ 4 ust. 6 wzoru umowy – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.  
§ 4 ust. 7 wzoru umowy – Zamawiający wprowadza zmianę w treści § 4 ust. 7 umowy, nadając mu poniższe 
brzmienie: 
„W przypadku wymiany uszkodzonego Sprzętu na nowy lub wymiany jego części (podzespołów) w związku                            
z okolicznościami określonymi w ust. 5 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi, elementy 
podlegające wymianie uzyskują nową gwarancję, na okres pozostały do  końca gwarancji głównej wskazanej 
w ust. 1. W przypadku, gdy wymiana podzespołu nastąpi na mniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu 
gwarancji głównej, wymienione podzespoły uzyskują okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy”. 
§ 4 ust. 10 wzoru umowy – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 4 Stacja opisowa 
Czy Zamawiający będzie wymagał by producent oprogramowania stacji diagnostycznej posiadał certyfikację ISO 
9001, 27001 oraz samo oprogramowanie posiadało wpis do wyrobów medycznych w min. klasie IIb? Proponowane 
zapisy wyznaczają standardy dotyczące bezpieczeństwa danych oraz narzędzi opisowych dla lekarzy radiologów 
w zakresie podstawowej obróbki obrazów DICOM. 
Pytanie 11 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 4 Stacja opisowa ppkt 4 
„Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 
93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych” – prosimy o potwierdzenie, że 
powyższy zapis dotyczy oprogramowania stacji oraz monitorów i nie dotyczy komputera stacji. 
Odpowiedź na pyt. 10 i 11: 
Zamawiający nie będzie wymagał, by producent oprogramowania stacji diagnostycznej posiadał certyfikację ISO 
9001, 27001. Zamawiający potwierdza, iż zapis wymogów umieszczonych w Rozdziale IX pkt 2 SIWZ nie dotyczy 

komputera stacji diagnostycznej (opisowej). 
 
Pytanie 12 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 5 Duplikator płyt 
Czy Zamawiający będzie wymagał by producent oprogramowania obsługującego pracę duplikatora posiadał 
certyfikację ISO 9001, 27001 oraz samo oprogramowanie posiadało wpis do wyrobów medycznych w min. klasie 
IIb? Proponowane zapisy wyznaczają standardy dotyczące bezpieczeństwa danych oraz narzędzi funkcjonalnych dla 
użytkowników w zakresie podstawowej obsługi generowania płyt dla pacjentów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wymagał by producent oprogramowania obsługującego pracę duplikatora posiadał 
certyfikację ISO 9001, 27001. Zamawiający informuje również iż zapis wymogów umieszczonych w Rozdziale IX 
pkt 2 SIWZ nie dotyczy oprogramowania obsługującego pracę duplikatora. 
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Pytanie 13 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 7 Moduł PACS ppkt 1 
Prosimy o informację dot. typów i ilości urządzeń DICOM (urządzenia wyposażone w obsługę protokołów DICOM 
3.0) posiadanych przez Zamawiające które mają zostać zintegrowane z systemem PACS. Prosimy o informację czy 
ewentualne koszty serwisowe ponosić będzie Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Integracji podlegają wszystkie urządzenia będące przedmiotem niniejszego postępowania oraz posiadany przez 
Zamawiającego Tomograf Komputerowy Siemens Somatom Emotion 16 wraz ze Stacja Lekarską Siemens Syngo 
MMWP. Koszty serwisowe ponosi Wykonawca. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 7 Moduł PACS ppkt 3 
Prosimy o informację jaki system RIS aktualnie posiada Zamawiający (obsługa zgodna z protokołemHL7). Prosimy 
o możliwość załączenia na stronie placówki jako zał. do SIWZ jednolitej oferty dla wszystkich Wykonawców w celu 
zapewnienia możliwości równego startu oferentom systemu PACS.  
Odpowiedź: 
Aktualnie posiadany przez Zamawiającego system RIS to Eskulap (obsługa zgodna z protokołem HL7: TAK). 
Pozyskanie oferty na pełną integrację leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 7 Moduł PACS ppkt 24 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by oferowany system PACS posiadał funkcję obsługi wykresów – parametr 
ograniczający konkurencję. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 7 Moduł PACS 
Czy Zamawiający będzie wymagał by producent oprogramowania PACS posiadał certyfikację ISO 9001, 27001 oraz 
samo oprogramowanie posiadało wpis do wyrobów medycznych w min. klasie IIb? Proponowane zapisy 
wyznaczają standardy dotyczące bezpieczeństwa danych oraz narzędzi funkcjonalnych dla użytkowników 
w zakresie podstawowej obsługi danych wrażliwych DICOM. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wymagał by producent oprogramowania PACS posiadał certyfikację ISO 9001, 27001. 
Zamawiający informuje również iż zapis wymogów umieszczonych w rozdziale IX pkt 2 SIWZ nie dotyczy 
oprogramowania PACS. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 5 Duplikator płyt ppkt 3 
Czy funkcjonalność 2 portów USB 3.0 może być realizowana za pomocą komputera sterującego duplikatorem? 
Pytanie 18 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 5 Duplikator płyt ppkt 3 
Czy Zamawiający dopuści duplikator z jednym portem USB 3.0? 
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Pytanie 19 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 5 Duplikator płyt ppkt 3 
 Czy Zamawiający dopuści duplikator z 1 portem USB 3.0? Urządzenie i tak będzie starowane sieciowo 
dedykowanym komputerem, w którym znajdować się będą dodatkowe porty USB. 
Odpowiedź na pyt. 17, 18 i 19: 
Zamawiający dopuszcza duplikator z 1 portem USB 3.0, wymagając jednocześnie, aby drugi port USB 3.0 był 
obowiązkowo wyposażeniem komputera obsługującego pracę  duplikatora. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 4 Stacja opisowa ppkt 2 
Zamawiający wymaga:  

 Rozdzielczość natywna min: 
3MP 2048 x 1536 pikseli 

 Korekcja gamma min : 14 bit  
Tablica LUT (programowalna) 
min: 14 bit 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, załącznik nr 1 wymagania 
dotyczące opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej do stacji opisowej w radiologii ogólnej 
wymagane są  co najmniej 2 monitory monochromatyczne o minimalnej rozdzielczość: 1,92 megapiksela pracujące 
w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez 
producenta. 
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści monitory monochromatyczne spełniające wymagania 
przytoczonego Rozporządzenia o rozdzielczości natywnej 1.92MP 1600 x 1200 pikseli z korekcją gamma 
i programowalną tablicą LUT 12 bit? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenia monitorów stacji diagnostycznej (opisowej) spełniających wymagania zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. Dz. U. 2017 poz. 884) oraz 
spełniających dodatkowe wymagania zamieszczone w Załączniku nr 2 do SIWZ  w pkt 4 (Stacja opisowa),  jeśli są 
wyższe niż wymagane powyższym rozporządzeniem.  
 
Pytanie 21 
Dotyczy: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) § 1 ust. 1 pkt 2, formularz ofertowy, tabela asortymentowa, 
Załącznik 2 do SIWZ 
Prosimy Zamawiającego o określenie ilości badań do przeniesienia (orientacyjna ilość i sumaryczny rozmiar 
danych). 
Pytanie 22 
Dotyczy: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) § 1 ust. 1 pkt 2, formularz ofertowy, tabela asortymentowa, 
Załącznik 2 do SIWZ 
Prosimy o podanie ilości danych, które należy przenieść do nowego systemu. 
Odpowiedź na pyt. 21 i 22: 
Orientacyjna ilość danych do przeniesienia: ok. 8 TB. Prognozowany przyrost roczny danych ok. 1 TB/rok. 
Konieczność zapewnienia miejsca na archiwizację badań na najbliższe 10 lat. 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna   

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 
telefon: (61) 89-84-000,  fax: (61) 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731  

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
www.szpitalpuszczykowo.com.pl 

 

     

 

 

St
ro

n
a1

1
 

Pytanie 23 
Dotyczy: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) § 1 ust. 1 pkt 2, formularz ofertowy, tabela asortymentowa, 
Załącznik 2 do SIWZ 
Prosimy Zamawiającego o określenie, czy wszystkie badania do przeniesienia są dostępne w archiwum online. Jeśli 
nie, to czy Zamawiający potwierdza, że posiada dostęp do wszystkich zarchiwizowanych danych oraz czy 
mechanizmy odzyskiwania badań obecnego systemu PACS są sprawne. 
Odpowiedź: 
Tak, wszystkie badania są dostępne w archiwum online. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) § 2 ust. 2 i 3, rozdz. VI SIWZ 
Ze względu na niezbędną dostawę serwera oraz migrację badań prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu 
realizacji wykonania przedmiotu zamówienia do co najmniej 60 dni. Okres oczekiwania na sam serwer wynosi 
około 30 dni. Tym samym, pomimo najszczerszych chęci Wykonawca nie jest w stanie w chwili składania oferty 
określić z jaką szybkością obecny system PACS będzie w stanie odzyskać i przesłać badania. Nasze doświadczenie 
pokazuje, że proces odzyskiwania i przesyłania badań niebędących online z PACS firmy Agfa może potrwać nawet 
kilka miesięcy. 
Pytanie 25 
Dotyczy: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) § 2 ust. 2 i 3, rozdz. VI SIWZ 
Czy Zamawiający dopuści wydłużenie czasu na migrację do 90 dni od podpisania umowy? 
Pytanie 26 
Dotyczy: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) § 2 ust. 3, rozdz. VI SIWZ 
Z uwagi na złożoność zamówienia , które jako całość nie jest standardowym  produktem, zwracamy się z prośbą 
o wydłużenie terminu realizacji do 90 dni  od daty podpisania umowy, jak również wydłużenia czasu migracji 
danych do 90 dni od daty podpisania umowy. Aktualny wymóg 30 dni na dostawę i 42 dni na migrację jest zbyt 
krótkim okresem czasu, aby wykonawca mógł rzetelnie zrealizować zamówienie . Prośba o wydłużenie terminu 
realizacji podyktowana jest złożonością projektu - faktem, że w skład przedmiotu zamówienia wchodzi szeroki 
zakres zindywidualizowanej konfiguracji sprzętu medycznego i komputerowego na potrzeby Zamawiającego, 
którego czas dostawy przez producenta wynosi nawet kilka tygodni. Dopiero po zrealizowaniu dostaw możliwe 
będzie przeprowadzenie właściwego etapu wdrożenia tj. zrealizowanie niezbędnych prac instalacyjnych 
i konfiguracyjnych, a następnie dokonanie odbiorów i szkolenia (w tym często kilkuetapowe) użytkowników. 
Odpowiedź na pyt. 24, 25 i 26: 
Zamawiający wydłuża termin na przeprowadzenie migracji danych do 42 dni od daty dostawy, zainstalowania 
i uruchomienia przedmiotu zamówienia. Termin na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu 
zamówienia pozostaje bez zmian, tj. do 30 dni od daty zawarcia umowy. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Prosimy Zamawiającego o informację, czy posiada konto administracyjne do obecnego systemu PACS oraz, czy ma 
uprawnienia do dodania kolejnego węzła DICOM z opcją odczytu dedykowanego do przeniesienia danych 
z obecnego systemu PACS do nowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada konta administracyjne do systemu operacyjnego na obu serwerach. Na wszelkich systemach 
starego PACS zamawiający posiada konta użytkownika i z jego wiedzy dodawanie nowych węzłów DICOM nie jest 
na tych kontach możliwe. 
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Pytanie 28 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 6 Serwer archiwizacyjny ppkt 6 
W specyfikacji serwera zamawiający określił minimalną moc zasilaczy na 750W. Serwer w wyspecyfikowanej 
konfiguracji zużywa znacznie mniej mocy. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwa zasilacze 
550W? Takie zasilacze są zalecane przez producenta serwerów. 
Odpowiedź: 
Tak – zakładając, że producent serwera w konfiguracji dostarczanej zamawiającemu uznaje taką moc za 
wystarczającą/zalecaną. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 6 Serwer archiwizacyjny ppkt 11 
Zamawiający zażądał podłączenia urządzenia „HP Storage Works MSA 70” do dostarczanego serwera. Urządzenie 
to jest obudową do dysków, które sterowane są przez zawarty w aktualnie wykorzystywanym przez Zamawiającego 
serwerze. Samo urządzenie HP Storage Works MSA 70 nie posiada logiki, która jest w stanie zarządzać 
zainstalowanymi w niej dyskami. W związku z tym podłączenie jej do nowego serwera jest niemożliwe. Zarówno 
obudowa do dysków, jak i kontroler to urządzenia bardzo stare - zostały wprowadzone na rynek 2005 roku. 
Przełożenie kontrolera do nowego serwera może wiązać się z kłopotami z niekompatybilnością. Czy w przypadku 
braku kompatybilności kontrolera z nowym serwerem Zamawiający odstąpi od tego wymogu? 
Pytanie 30 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 6 Serwer archiwizacyjny ppkt 11 
Prosimy o podanie informacji na temat interfejsu, którym należy podłączyć macierz. 
Odpowiedź na pyt. 29 i 30: 
HP Storageworks MSA 70 podłączone jest do dotychczasowego serwera poprzez hp p800 raid controller. 
W przypadku braku kompatybilności kontrolera z nowym serwerem lub innej możliwości podłączenia Zamawiający 
odstąpi od wymogu podłączenia HP Storageworks MSA 70 do serwera. 
 
Pytanie 31 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 7 Moduł PACS 
Prosimy o informację, czy dostarczany w niniejszym postępowaniu system PACS ma działać na jednej bazie danych, 
co obecnie działający w szpitalu system HIS? 
Odpowiedź: 
Zamawiający na powyższe pytanie udziela odpowiedzi twierdzącej.  
 
Pytanie 32 
Dotyczy: SIWZ 
Czy Zamawiający potwierdza, że konfiguracja serwera PACS powinna być pobierana z bazy danych systemu 
HIS/RIS? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza – konfiguracja serwera PACS powinna być pobierana z bazy danych systemu HIS/RIS. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy: SIWZ 
Zamawiający posiada obecnie system CR firmy Agfa. Czy Zamawiający umożliwi wykorzystanie licencji 
zainstalowanych obecnie na systemie Agfa? Zgoda na takie rozwiązanie umożliwi obniżenie kosztów zakupu 
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nowego systemu a dodatkowo ułatwi prace personelowi który będzie mógł pracować dalej na znanym sobie 
interfejsie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie starych licencji. Zamawiający wymaga możliwości jednoczesnego 
podglądu przez nielimitowaną liczbę użytkowników zdjęć z PACS. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 1 Automatyczny jednoslotowy 
skaner płyt obrazowych ppkt 10 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o przepustowości nieznacznie niższej, bo 40 kaset formatu 35x43/h, które 
dodatkowo - w trybie skanowania z rozdzielczością 5 pikseli/mm umożliwia skanowanie nawet 60 kaset formatu 
35x43/h? Zwracamy uwagę, że przepustowość 40 kaset/h jest spójna z innymi zapisami podanymi przez 
Zamawiającego a mianowicie pkt 1 ppkt 13 oraz pkt 3 ppkt 18 w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza skaner, którego przepustowość dla kaset 35x43cm przy rozdzielczości 10 pixeli/mm wynosi 
min. 40 kaset/godz., po warunkiem zachowania parametrów określonych w ppkt 13 i 18. 
 
Pytanie 35 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 1 Automatyczny jednoslotowy 
skaner płyt obrazowych ppkt 15 
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego punktu? Zapis ten jest pozbawiony jakiejkolwiek wartości użytkowej dla 
Zamawiającego a ma na celu jedynie przyznanie dodatkowej punktacji rozwiązaniu firmy Carestream.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. parametru i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 1 Automatyczny jednoslotowy 
skaner płyt obrazowych ppkt 17 
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego punktu? Zapis ten jest pozbawiony jakiejkolwiek wartości użytkowej dla 
Zamawiającego, a ma na celu jedynie dopuszczenie wyłącznie  rozwiązania firmy Carestream. 
Odpowiedź: 
Brzmienie tego podpunktu zostało zmienione – Zamawiający dokonał jego modyfikacji w odpowiedzi na pytanie 
nr 5. 
 
Pytanie 37 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 3 Konsola technika ppkt 4 i 19 
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego punktu? Zapis ten jest pozbawiony jakiejkolwiek wartości użytkowej dla 
Zamawiającego a ma na celu jedynie dopuszczenie wyłącznie rozwiązania firmy Carestream. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. parametrów i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy: SIWZ, rozdz. IX pkt 1 
W pkt IX.1 Specyfikacji Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z materiałami ofertowymi dokumentacji 
potwierdzającej spełnienie przez oferowane urządzenia wszystkich wymaganych przez niego parametrów 
technicznych. Z uwagi na fakt, że standardowe materiały informacyjne nie zawierają informacji o części 
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specyficznych wymagań Zamawiającego prosimy o dopuszczenie dostarczenia standardowych ogólnych materiałów 
informacyjnych (typu broszura) dla urządzeń i systemów medycznych oraz oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot 
zamówienia spełnia wymogi SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dokumentacji jednoznacznie potwierdzającej spełnienie przez oferowane urządzenia 
wszystkich wymaganych przez niego parametrów technicznych zgodnie z SIWZ i rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. Z 2016 r. poz. 1126). 
 
Pytanie 39 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 4  Stacja opisowa ppkt 1 
W pkt 4.1 Załącznika nr 2 Zamawiający wymaga, aby komputer stacji lekarskiej wyposażony był m.in. w 2 dyski 
twarde w standardzie SATA o pojemności użytecznej 1 TB. Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku 
zaoferowania systemu PACS w technologii klient-serwer - w tym przypadku na dysku nie są gromadzone żadne 
dane, więc nie jest potrzebna duża przestrzeń użyteczna – oferowana stacje nie posiadała tych dysków? 
Odpowiedź: 
Stacja lekarska: 2 dyski SSD SATA min. 240 GB w konfiguracji RAID1 przeznaczone dla systemu i programów - dane 

przechowywane na serwerze. 

 

Pytanie 40 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 4  Stacja opisowa ppkt 1 

W pkt 4.1 Załącznika nr 2 Zamawiający wymaga, aby komputer stacji lekarskiej wyposażony był m.in. w system 
operacyjny z interfejsem graficznym w języku polskim. Czy Zamawiający dopuści, aby interfejs użytkownika 
systemu operacyjnego był w języku angielskim? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 41 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 4  Stacja opisowa ppkt 2 
W pkt 4.2 Załącznika nr 2 Zamawiający wymaga zaoferowania monitorów diagnostycznych umożliwiających szybki 
test QA bez podłączania do komputera – możliwość uruchomienia funkcji Quick screen QA przyciskiem sterującym 
OSD, który pozwala wyświetlić obraz testowy, sprawdzić poziom jasności i skalę szarości DICOM. Prosimy 
o rezygnację z tego wymogu jako wskazującego na jednego producenta, tj. NEC. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostawę monitora bez szybkiego testu QA pod warunkiem zachowania pozostałych 

parametrów w SIWZ dotyczących monitorów stacji diagnostycznych (opisowych). 

 

Pytanie 42 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 5  Duplikator płyt ppkt 9 
W pkt 5.9 Załącznika nr 2 Zamawiający wymaga, aby stacja sterująca duplikatorem była stacją dedykowaną przez 

producenta. W związku z faktem, że producenci duplikatorów nie wskazują dedykowanych stacji sterujących czy 

Zamawiający dopuści dowolną stację, która umożliwia pełnienie wymaganej funkcji? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza dowolną stację sterującą duplikatorem, która gwarantuje płynne i bezproblemowe jej 

używanie zgodnie z przeznaczeniem. Oferowana stacja musi spełniać min. poniższe wymagania:  

- min. 2 dyski SSD SATA min. 240 GB w konfiguracji RAID1 przeznaczone dla systemu i programów  

- Procesor min. czterordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Benchmark wynik co najmniej 7400 punktów 

- minimum 8 GB RAM z możliwością rozbudowy 

- system operacyjny przeznaczony do komputerów klasy PC, obsługujący środowisko 32 bitowe i 64 bitowe. System 

operacyjny z interfejsem graficznym w języku polskim (komendy, opisy, podpowiedzi, pomoc techniczna, 

instrukcje). System operacyjny musi zapewnić możliwość pracy w domenie i sieci. Musi posiadać wbudowane 

mechanizmy i narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo komputera: tworzenie kopii zapasowych, zapora, 

przywracanie systemu. System operacyjny musi posiadać licencję bezterminową. 

 

Pytanie 43 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 6  Serwer archiwizacyjny ppkt 3 

W pkt 6.3 Załącznika nr 2 Zamawiający wymaga, aby serwer wyposażony był w procesor min. 2,4 GHz. Czy 
Zamawiający dopuści zastosowanie serwera z procesorem 2,2 GHz jeśli to platforma dedykowana dla 
oprogramowania PACS przez jej producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje swoje wymogi określone w SIWZ. 

 

Pytanie 44 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 7  Moduł PACS ppkt 13 

Prosimy o rezygnację z wymagań pkt 7.13 Załącznika nr 2 jako specyficznych i mało użytecznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 45 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) 

Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych do oferowanych urządzeń w okresie minimum 10 lat. W dobie 
tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10 lat następuje kilkukrotna zmiana w technologiach 
wytwarzanych komponentów. Żądanie dostępności części do komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma 
uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat 
komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany 
w nowszej już technologii (czyli szybszy). Prosimy o ograniczenie gwarancji pełnego zakresu odpłatnej obsługi 
pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w zakresie sprzętu komputerowego do 5 lat, a w zakresie 
sprzętu medycznego do 7 lat od daty protokołu odbiorczego. 
Pytanie 46 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) 

Minimum 10 letni okres wsparcia technicznego i dostępności części zamiennych od daty dostawy – prosimy 
o ograniczenie powyższego wymagania do 5 lat. Żaden producent sprzętu komputerowego nie oferuje tak długiej 
gwarancji dostępności części zastępczych. 
Odpowiedź na pyt. 45 i 46: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje w ww. zakresie i podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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Pytanie 47 
Dotyczy: SIWZ, rozdz. IV, Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) § 1 ust. 1 pkt 2 

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie migracji obecnie zarchiwizowanych danych/obrazów 
do nowo dostarczonego systemu archiwizacji. Prosimy o podanie nazwy producenta systemu, z którego należy 
przeprowadzić migrację danych. 
Odpowiedź: 
Nazwa producenta systemu, z którego należy przeprowadzić migrację danych to AGFA Sp. z o.o. 
 
Pytanie 48 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ), pkt 6 Serwer archiwizacyjny ppkt 4 i 5 

Czy Zamawiający dopuści serwer z mniejszą ilością dysków twardych o większej pojemności pod warunkiem 
zachowania całkowitej pojemności? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza serwer z mniejszą ilością dysków twardych o większej pojemności, pod warunkiem 
zachowania całkowitej pojemności. 
 
Pytanie 49 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ), pkt 6 Serwer archiwizacyjny ppkt 7 

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania w przypadku gdy producent systemu nie wymaga maszyn 
wirtualnych dla 1 serwera. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 50 
Dotyczy: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), § 1 ust. 1 pkt 3 

Prosimy o podanie nazwy producenta systemu RIS. 
Odpowiedź: 
Producentem posiadanego  przez  Zamawiającego systemu RIS – Eskulap, jest Medhub Sp. z o.o. 
 
Pytanie 51 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 1  Automatyczny jednoslotowy 

skaner płyt obrazowych ppkt 8 

Prosimy o dopuszczenie do postępowania skanera o wymiarach 37,5x70x74. Takie wymiary gwarantują 
Zamawiającemu powierzchnię znacznie poniżej granicznej wartości 0,3 m2 (oferowana przez nas powierzchnia to 
0,27 m2, podczas gdy powierzchnia dla wymiarów granicznych (60x60 cm) wynosi 0,36 m2, co nie jest jednolite 
z wymogiem postawionym w pkt. 7). Ponadto wysokość oferowanego skanera (74 cm) sprawia, że jest on o wiele 
łatwiejszy w ustawieniu i praca z nim jest o wiele wygodniejsza dla techników rtg. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt 1 ppkt 8 dotyczące wymiarów skanera, i doprecyzowuje zapis pola 
powierzchni  w ppkt 7: max 0,36 [m2]. 
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Pytanie 52 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 1  Automatyczny jednoslotowy 

skaner płyt obrazowych ppkt 17 

Podpunkt 17 w obecnym brzmieniu sprowadza na Zamawiającego kilka istotnych niebezpieczeństw, tzn.: 
- Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie oszacować kosztów ewentualnego rozszerzenia funkcjonalności 
skanera o opcję mammografii  - dopuszczając rozbudowę o możliwość skanowania kaset mammograficznych 
wykonanych w technologii proszkowej,  
- Zamawiający ryzykuje wykorzystanie w przyszłości technologii, która nie gwarantuje odpowiedniej jakości badań, 
przy jednoczesnym zachowaniu limitów dawek, na które narażone mogą być w trakcie badania Pacjentki.  
W związku z powyższym proponujemy zmianę tego punktu poprzez nadanie mu brzmienia: „Możliwość odczytu 
płyt obrazowych mammograficznych igłowych z rozdzielczością min. 20 pixeli/mm”. Taka zmiana uchroni 
Zamawiającego od ryzyk, na które zwracamy uwagę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści pkt 1 ppkt 17 Załącznika nr 2 do SIWZ w odpowiedzi udzielonej na 
pytanie nr 5. 
 
Pytanie 53 
Dotyczy: Zestawienie parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – pkt 3  Konsola technika ppkt 10 

Prosimy o dopuszczenie do postępowania konsoli z intuicyjnym oprogramowaniem w j. polskim, które nie wymaga 
pomocy kontekstowej i takowej nie posiada. Oferowane przez nas rozwiązanie jest dla obsługujących go techników 
rtg intuicyjne i nie wymaga dodatkowego wsparcia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


