„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Warszawska 41
11-500 Giżycko

Giżycko 08.12.2017r.

Pytania i odpowiedzi
KM/03/17 - „Wykonywanie opisów badań w systemie teleradiologii”
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1) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania podpisu elektronicznego (dot.
autoryzacji opisów) i umożliwienia dostępów do wyników online ? - Wydruk opisu badania
pacjenta będzie się odbywał w oprogramowaniu RIS Alteris.
Na wydruku będzie widnieć imię i nazwisko lekarza opisującego oraz numer PWZ. Wykonawca
zapewnia przesyłanie do Zamawiającego oryginałów opisów badań raz w miesiącu z podpisem i
pieczątką lekarza opisującego dane badania. Oferujemy również możliwość kontaktu telefonicznego do
centrum teleradiologii.
Odp. Dopuszcza lecz nie wymaga
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.
Odbiór wyników opisów badań jest możliwy na bieżąco w systemie teleradiologii opatrzone
faxymilem .
Odp. Dopuszcza lecz nie wymaga
4. Czy Udzielający zamówienia dopuści możliwość zainstalowania po swojej stronie serwera
(bramka DICOM, bramka HL7, tunelowanie - klient OpenVPN) dostarczonego przez Przyjmującego
zamówienie ?
Odp. Dopuszcza, serwer w wersji rack
5. III, punkt 11. W przypadku wykonania integracji prosimy o wydłużenie terminu i wykonania z 30
do 60 dni. Czy jest możliwe wydłużenie czasu integarcji do 60 dni
Odp. Dopuscza do 30 stycznia, z zastrzeżeniem że do końca grudnia 2017r. będzie integracja
częściowa tj. umożliwienie przesyłania zdjęć do opisu.
6. W związku z bardzo duża ilością dokumentów jakie są wymagane do złożenia w ww.
postępowaniu zwracamy się z prośba o
przesunięcie terminu składania ofert na 13.12.2017.
Odp. Zmiana na 12.12.2017r.
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1. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zejście z wysokości ubezpieczenia z 1 000 000zł na
jedno i na wszystkie zdarzenia do wysokości ubezpieczenia OC na jedno zdarzenie 100.000 Euro +
200.000,00zł, a na wszystkie zdarzenia 500.000Euro (dot. części IV pkt. 11)?
Odp. Dopuszcza, OC na jedno zdarzenie 100.000 Euro + 200.000,00 zł, a na wszystkie zdarzenia
500.000Euro

