Odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu
Pytanie 1.
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania:
MCZ/PNc/1/2018 Komputerowa stacja lekarska 1 szt - Pkt 16
Pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z funkcją drukowania obrazów na czarnym tle, które
odwzorowuje wygląd obrazów drukowanych na „kliszy”?
2. Czy Zamawiający dopuści stację lekarską z funkcją tworzenia szablonów rozkładu wydruku w
zakresie: 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk, gdzie obiektem wydruku jest wyłącznie obraz?
Odpowiedź 1:
Zamawiający rezygnuje z wymogu drukowania obrazów na papierze.
Odpowiedź 2:
Zamawiający wymaga stację lekarską z funkcją tworzenia szablonów rozkładu wydruku w zakresie:
1x1 do 4x8 obiektów na wydruk gdzie obiektem wydruku jest wyłącznie obraz.

Pytanie 2.
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania:
MCZ/PNc/1/2018 Komputerowa stacja lekarska 1 szt - Pkt 18
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści stacje lekarską w której makra wyświetlające listę badań są wbudowane i
predefiniowane w oprogramowanie stacji?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga oprogramowania stacji lekarskiej z wbudowanymi makrami
predefiniowanymi w oprogramowaniu stacji.
Pytanie 3.
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania:
MCZ/PNc/1/2018 Komputerowa stacja lekarska 1 szt - Pkt 42
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści stację lekarską w której wbudowana jest funkcja oznaczenie obszaru
zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami:
 powierzchnia regionu zainteresowania,
 średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania,
 odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i
minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania).
Odpowiedź: Zamawiający wymaga oprogramowania stacji lekarskiej w której wbudowana jest funkcja
oznaczenia obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami:
 powierzchnia regionu zainteresowania,
 średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania,
 odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i
minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania).

Pytanie 4.
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania:
MCZ/PNc/1/2018 - 9. Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej w tym dostawa licencji oraz wdrożenie
oprogramowania PACS wraz z integracją z HIS

Oprogramowanie PACS
Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie PACS było oparte o takie samo oprogramowanie
bazodanowe wyspecyfikowane w rozdziale:
10. Dostawa licencji i wdrożenie systemu teleinformatycznego (ZSI) umożliwiającego elektroniczną
obsługę podmiotu w tym: tworzenie EDM i realizacji E-USŁUG
1 Oprogramowanie bazodanowe opisane w punktach od 1.1 do 1.20?
Odpowiedź: Zamawiający w celu ujednolicenia infrastruktury wymaga aby oprogramowanie PACS
było oparte o ten sam motor bazy danych spełniający wymagania wyspecyfikowane w rozdziale:
10. Dostawa licencji i wdrożenie systemu teleinformatycznego (ZSI) umożliwiającego elektroniczną
obsługę podmiotu w tym: tworzenie EDM i realizacji E-USŁUG
1 Oprogramowanie bazodanowe opisane w punktach od 1.1 do 1.20.

Pytanie 5.
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania:
MCZ/PNc/1/2018 - 9. Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej w tym dostawa licencji oraz wdrożenie
oprogramowania PACS wraz z integracją z HIS
Oprogramowanie PACS
Pytanie:
Czy w związku z wymaganiami dotyczącymi oprogramowania bazodanowego, Zamawiający będzie
wymagał oświadczenia Wykonawcy z podaniem nazwy i modelu oprogramowania bazodanowego
oferowanego dla oprogramowania ZSI oraz PACS składanym razem z ofertą?
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał oświadczenia Wykonawcy z podaniem nazwy producenta i
modelu oprogramowania bazodanowego oferowanego dla oprogramowania ZSI oraz PACS
składanym razem z ofertą.

Pytanie 6.
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania:
MCZ/PNc/1/2018 - 9. Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej w tym dostawa licencji oraz wdrożenie
oprogramowania PACS wraz z integracją z HIS
Oprogramowanie PACS
Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie PACS oraz ZSI było zintegrowane w taki sposób aby
dostęp do systemu PACS i ZSI nie wymagał „przelogowywania się” aby korzystać z funkcjonalności
w każdym z modułów ZSI oraz PACS?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania zintegrowanego w którym dostęp
do wszystkich funkcji PACS i ZSI nie wymaga „przelogowywania się” aby korzystać z funkcjonalności w
każdym z modułów ZSI oraz PACS. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby oprogramowania PACS
oraz ZSI pracowało w oparciu o taki sam interfejs użytkownika z zachowaniem takiego samego
rozkładu przycisków funkcyjnych oraz menu dostępowego. Zamawiający wymaga aby z poziomu
systemu PACS użytkownik miał dostęp do funkcji danych pochodzących z systemu ZSI np. historia
epizodów w modułach: oddział, przychodnia oraz dostęp do innych wyników badań. Według wiedzy
Zamawiającego powyższe rozwiązania dostępne jest co najmniej u 3 producentów uczestniczących w
dialogu technicznym poprzedzającym niniejsze postępowanie.

Pytanie 7.

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania:
MCZ/PNc/1/2018 - 10. Dostawa licencji i wdrożenie systemu teleinformatycznego (ZSI)
umożliwiającego elektroniczną obsługę podmiotu w tym: tworzenie EDM i realizacji E-USŁUG
2. Parametry ogólne - Pkt 2.17
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca wyprodukował system z zachowaniem
normy ISO 13485:2012 i posiada aktualny certyfikat ISO 13485:2012 w zakresie „Projektowania,
produkcji oprogramowania do przetwarzania, dystrybucji, i archiwizacji danych medycznych, danych
diagnostycznych badań medycznych wraz z wdrożeniem i serwisem oprogramowania”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system który Wykonawca wyprodukował z zachowaniem normy
ISO 13485:2012 i posiada aktualny certyfikat ISO 13485:2012 w zakresie „Projektowania, produkcji
oprogramowania do przetwarzania, dystrybucji, i archiwizacji danych medycznych, danych
diagnostycznych badań medycznych wraz z wdrożeniem i serwisem oprogramowania”.
Pytanie 8.
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania:
MCZ/PNc/1/2018 - Dotyczy 8.2 Urządzenia dostępowe WiFi – 6 sztuk
Zamawiający wymaga:
- Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy jako analizator widma.
- Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie, gdzie punkt zarówno analizuje widmo jak i
obsługuje ruch użytkowników.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające ww. funkcjonalności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające ww. funkcjonalności

Pytanie 9.
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania:
MCZ/PNc/1/2018 - Dotyczy 8.2 Urządzenia dostępowe WiFi – 6 sztuk
Zamawiający wymaga:
- Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 16 niezależnych SSID na radio.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie obsługujące maksymalnie 8 SSID na radio?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 10.
Dotyczy: Załącznik 3- scenariusz prezentacji
Pytanie:
Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie jego sprzętu do przeprowadzania szkoleń czy Wykonawca
ma go uwzględnić w swojej ofercie?
Odpowiedź: Zamawiający opisał w zasady przeprowadzania szkoleń w załączniku nr 1 pkt 7
Pytanie 11.
Dotyczy: Załącznik 3- scenariusz prezentacji
Pytanie:
Czy Zamawiający zgodzi się na podzielenie prezentacji systemu na dwa dni gdzie w pierwszym dniu
pokazany byłby zakres cz. medycznej obligatoryjnej a w drugim dodatkowo punktowanej

Odpowiedź: Zamawiający przewidział drugi dzień prezentacji wyłącznie w zakresie oferowanej przez
potencjalnego Wykonawcę cz. administracyjnej zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w regulaminie
prezentacji – załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, ze w tym
przypadku Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć dokument w którym oświadcza, że w ramach
niniejszego postępowania dostarczy system ERP(wraz z podaniem bazy danych oraz producenta bazy
danych) zgodny z wymaganiami Zamawiającego i będzie korzystał z drugiego dnia prezentacji
Pytanie 12.
Dotyczy: Załącznik 3- scenariusz prezentacji
Pytanie:
Czy Zamawiający zgodzi się na korzystanie z dostępu do internetu w czasie prezentacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.
Pytanie 13.
Dotyczy: SIWZ
Pytanie:
Czy Zamawiający zgodzi się rezygnacje z obowiązku składania próbki systemu wraz z ofertą.
Próbka dostarczona byłaby przez Wykonawcę na etapie wezwania do prezentacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.
Pytanie 14.
Dotyczy: Załącznik 3- scenariusz prezentacji
Pytanie:
Czy Zamawiający w pkt 7c regulaminu prezentacji ma na myśli termin prezentacji wskazany przez
Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający określi i wskaże termin(lub dwa terminy w przypadku zaoferowania
systemu ERP) prezentacji Wykonawcy który złoży ofertę.
Pytanie 15.
Dotyczy: Załącznik 3- scenariusz prezentacji
Pytanie:
Czy w przypadku gdy Wykonawca nie zmieści się w regulaminowych godzinach z prezentacją systemu
Zamawiający przewiduje dodatkowe terminy czy oferta Wykonawcy zostaje odrzucona?
Odpowiedź: W przypadku gdy Wykonawca nie zmieści się w wyznaczonych godzinach prezentacji z
pokazaniem funkcjonalności z Winy leżącej po stronie Wykonawcy – oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.

