Znak postępowania: MCZ/PNc/1/2018
Pytania z 29.X.2018 r.
Pytanie 1
Czy Zamawiający będzie wymagał systemu w którym są mechanizmy blokujące rekord w trakcie pracy
jednego użytkownika aby zapewnić spójność danych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby system posiadał mechanizmy blokowania rekordów
pacjenta (w trakcie pracy jednego z użytkowników systemu na danym rekordzie pacjenta dla
pozostałych użytkowników rekord ten dostępny jest tylko do odczytu).
Pytanie 2
Czy oferowany system PACS musi posiadać możliwość łączenia kodów badań dla procedur i projekcji
występujących w systemie ucyfrowienia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby system posiadał możliwość przypisywania kodów
procedur występujących w PACS do procedur i projekcji w komunikacji z urządzeniami
diagnostycznymi.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga aby system ograniczył edycję danych tylko dla użytkownika, który był
autorem wpisu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby system za pomocą praw dostępu, zezwolił na edycję
danych tylko użytkownikowi, których jest autorem wpisu.
Pytanie 4
Czy oferowany system musi zapewnić odrębne szablony wydruków dla każdej procedury
realizowanej w systemie PACS?
Odpowiedź: Tak, System musi zapewnić możliwość przypisania niezależnych wydruków wyników
badań indywidualnie do każdej z procedur diagnostycznych.
Pytanie 5
Czy w systemie PACS wymagane są klawisze skrótów?
Odpowiedź: Oferowany system musi mieć możliwość przypisania przez użytkownika skrótów
klawiaturowych dla najczęściej używanych funkcji.
Pytanie 6
Czy system PACS ma umożliwiać nagrywanie badań na duplikatorze do nagrywania płyt?
Odpowiedź: System ma zapewniać możliwość nagrywania za pomocą „duplikatora”, płyt CD/DVD dla
pacjentów z wybranym zestawem badań obrazowych (obrazy w standardzie DICOM wraz z
podpisanym cyfrowo plikiem z opisem badania) i przeglądarką DICOM uruchamiająca się
automatycznie na komputerze klasy PC. Nagrywanie ma być realizowane bezpośrednio z systemu
PACS.
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Pytanie 7
Czy system PACS musi zapewnić integracje z oprogramowaniem stacji lekarskiej?
Odpowiedź: System musi zapewnić integrację z oprogramowaniem stacji diagnostycznej na poziomie
pulpitu stacji tzn. oprogramowanie stacji i oprogramowanie do opisu pracują na tym samym
komputerze. Otwierając opis badania pacjenta na monitorze opisowym, system automatycznie
wywołuje na monitorach diagnostycznych obrazy, którym ten opis jest przypisany.
Pytanie 8
Czy oferowany system musi posiadać certyfikat potwierdzony przez jednostkę notyfikowaną
uprawnioną do certyfikacji wyrobów medycznych?
Odpowiedź: System musi być posiadać w terminie składania oferty certyfikat CE potwierdzony przez
jednostkę notyfikowaną, właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej
IIb stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Wykonawca musi dołączyć do oferty certyfikat
Pytanie 9
Czy producent oferowanego systemu musi posiadać certyfikat ISO?
Odpowiedź: Wykonawca musi dołączyć do oferty certyfikat potwierdzający, że system PACS jest
produkowany jest zgodnie z normą ISO-13485.
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