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Giżycko 09.11.2017r.

Pytania i odpowiedzi
KM/02/17 - „Wykonywanie opisów badań w systemie teleradiologii”
Część 1
1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania podpisu elektronicznego oraz
dostępów do wyników online?
odp. Wymaga się aby opisy badań były autoryzowane zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi
dokumentacji medycznej w tym w formie elektronicznej.
Dopuszcza się odstąpienie od dostępu do wyniku badań online, ale opisy powinny być udostępnione
Udzielającemu zamówienie w inny sposób. W ofercie należy zapisać zaproponowane rozwiązanie.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zamówienia, musiał zapewnić dystrybucję obrazów wraz z
opisami na stacjach roboczych z możliwością dostępu poprzez stronę WWW – zwracamy się z
prośba o odstąpienie od tego wymogu.
odp. Zgoda
3. Czy Udzielający Zamówienia zaakceptuje wykonanie integracji tylko z posiadanym systemem
RIS/PACS firmy Alteris S.A. ?
odp. TAK
Czy obecnie system RIS/PACS firmy Alteris S.A. jest zintegrowany z systemem QBS Jan Kubań ?
Jeżeli tak to integracja systemu informatyczenego Przyjmującego zamówienie z systemem QBS Jan
Kubań nie jest wymagana.
4. Czy Udzielający zamówienia dopuści możliwość zainstalowania po swojej stronie serwera (bramka
DICOM, bramka HL7, klient OpenVPN) dostarczonego przez Przyjmującego zamówienie ?
Odp. Dopuszcza pod warunkiem, że oferent nie będzie w stanie podłączyć się do serwera
Udzieleającego zamówienia.
5. III, punkt 11. W przypadku wykonania 2 integracji prosimy o zwiększenie terminu ich wykonania
z 30 do 60 dni.
Odp. Zgodnie z pytaniem 3, jedna integracja
6. IV, punkt 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostęp do konsultacji 2 lekarzy w teleardiologii
odbywał się od godz. 8:00 –do 20:00 , a od godz. 20:00 do 8:00 rana dnia następnego – konsultacje
przez 1 lekarza radiologa.
Odp. Dopuszcza
Część 2
1. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do
14.11.2017?
odp. TAK
2. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na całkowite odejście od kwoty 200 000zł na koncie
bankowym lub zdolności kredytowej (dot. części IV pkt. 4)?

odp. NIE
3. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zejście z wysokości ubezpieczenia z 1 000 000zł
do wysokości obowiązkowego ubezpieczenia OC (dot. części IV pkt. 11)?
odp. NIE
4. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na odejście od wymagania dostępu do konsultacji
drugiego lekarza specjalisty całodobowo (dot. części IV pkt. 10)w zamian proponujemy
całodobowo dostęp do 1 specjalisty?
Odp. Dopuszcza dostęp do 1 specjalisty radiologa.
5. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na referencje max 2 szpitali z SOR bez
wyszczególniania oddziałów lub z takimi jak: neurologia, udarowy, chirurgia, ortopedia (dot.
części IV pkt. 9)?
odp. TAK, 2 szpitale z wymienionymi w pytaniu oddziałami
6. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na korzystanie z podpisu elektronicznego zgodnie z
wymaganiami od 01.03.2018r. (dot. części IV pkt. 13, 14)? Do tego czasu podpis będzie
składany zgodnie z:
Ustawą z dn. 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym Dz.U. 2011 Nr 113 poz. 657 ze zm.
dopuszcza dwa rodzaje e-podpisu:
1. podpis elektroniczny – „dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których
zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej
podpis elektroniczny”
2. bezpieczny podpis elektroniczny – „podpis elektroniczny, który:
a. jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
b. jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis
elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych
służących do składania podpisu elektronicznego,
c. jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza
zmiana tych danych jest rozpoznawalna”.
Odp. Opis badania może być podpisany podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą z 18 września
2001 o podpisie elektronicznym DzU. 2013 poz. 262.
W pierwszej części pytania nie zostało doprecyzowane z jakiego aktu prawnego wynikają
wymagania od 01.03.2018r.
Pytania do załącznika nr 2 Formularz cenowy:
1. Pakiet II opis badania tomografii komputerowej – w związku z tym, iż dla opisującego badanie fakt
podania kontrastu lub nie, nie ma wpływu na cenę opisu, prosimy o zmianę zapisów w kolumnach 4, 5,
6, 7 na cena jednostkowa badania brutto oraz wartość brutto. Wartość badania z kontrastem ma
znaczenie tylko dla wykonującego dane badanie, podnosząc kosztochłonność danego badania.
Odp. Jeżeli oferent uważa, że opis badania z kontrasrem lub bez kontrastu nie ma wpływu na cenę,
należy w cenniku wpisać takie same ceny.

2. Pakiet II opis badania tomografii komputerowej – wnosimy o doszczegółowienie pozycji
dotyczących ceny dwóch lub więcej okolic anatomicznych. Cena ta obejmuje podaną cenę brutto x ilość
okolic anatomicznych.

Odp. Nie jest to cena x ilość okolic anatomicznych.
Zamawiający przedstawia przeliczenie w przypadku opisu badania z więcej niż jedna część
anatomiczna mnożąc przez współczynnik 0,7 przez cenę jednostkową (jednej częśći anatomicznej) przy
dwóch częściach anatomicznych. Kolejne części anatomiczne mnożąć przez współczynnik 0,5 z ceną
jednostkową wyjściową z kolumny 4 za jedną część anatomiczną.
Cj1 – cena jednostkowa brutto za jedną część anatomiczną
Cj2 – wartość za opis badania z dwoma częściami anatomicznymi =Cj1 x 0,7
Cj3,4..- wartość za opis badania z więcej niż dwie części anatomiczne = Cj1 x 0,5
Wartość za opis badania z więcej niż jedna część anatomiczna = Cj1+Cj2+Cj3 + ....

