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dot. przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 EURO,
Dostawa, montaż iuruchomienie cyfrowego aparatu RTGwraz z adaptacją pomieszczeń pracowni
RTGoraz dostawa aparatu USGdla potrzeb zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) w Resku
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
numer sprawy: L.dz.Ol748/09/20l9

Pyt.l (1) Dotyczy pkt. 70 USG, opis wymaganych parametrów
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf jednego z czołowych światowych producentów
wyposażony w wieloczęstotliwościową elektroniczną głowicę konweksową, do badań jamy brzusznej o
maksymalnym kącie widzenia wynoszącym 66°?
Uzasadnienie: Różnica pomiędzy wymaganą przez Zamawiającego wartością 68° a oferowaną 66° jest minimalna i
nie wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.
Ad.l Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pyt.2 (2) Dotyczy pkt. 8 USG, opis wymaganych parametrów
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf jednego z czołowych światowych producentów bez
możliwości obracania panelu starowania niezależnie od korpusu aparatu? Uzasadnienie: Brak wymaganej przez
Zamawiającego funkcjonalności nie wpłynie znacząco na możliwości diagnostyczne systemu.
Ad.2 Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pyt.3 (3) Dotyczy zapisów SIWZ
Czy Zamawiający potwierdza, że pomieszczenie objęte zakresem prac adaptacyjnych to tylko pracownia rtg wraz
ze sterownią, natomiast korytarz ipomieszczenie obecnej ciemni nie podlegają pracą remontowym/przebudowie?
Ad.3 Zamawiający potwierdza, prace adaptacyjne mają objąć pracownię RTGwraz ze sterownią
oraz odświeżeniem malarskim (uzupełnienie ubytków tynków w ścianach i pomalowanie) korytarza
o długości ok. 7,5 m

Pyt.4 (4) Dotyczy zapisów SIWZ
Czy Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia
wniosku do Sanepidu <mJ.a. dotyczącej kontroli jakości), która to zwyczajowo jest przygotowywana przez
pracownika Zamawiającego (inspektora ochrony radiologicznej lub specjalistę d.s. jakości) ?
Ad.4 Zamawiający potwierdza, że przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia
wniosku do Sanepidu oraz złożenie wniosku należy do zamawiającego.

Pyt.S (S) Dotyczy zapisów SIWZ
W związku z faktem, że czas niezbędny na uzyskanie zgody na użytkowanie pracowni wydawanej przez Sanepid
to zazwyczaj około 35 dni od momentu złożenia prawidłowego wniosku do chwili uzyskania pozytywnej opinii, a
wykonawca nie ma wpływu na ten termin, prosimy o wyłączenie w/w czasu z terminu realizacji Umowy, lub o
przedłużenie terminu realizacji Umowy o 35 dni ?
Ad.5 zamawiający potwierdza, że czas oczekiwania na decyzję Sanepidu nie będzie wliczany w
czas realizacji.
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Pyt.6 (6) Dotyczy, załącznik numer 5 , umowa &4, pkt. 13
Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt stacjonarnych systemów RTG jak również względy
formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym)
prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego ( w przypadku aparatu RTG).
Ad.6 Zamawiającypotw·ierdza, że wymóg dostarczenia urządzenia zastępczego nie dotyczy aparatu
RTG. •

Pyt.7 (7) Dotyczy, załącznik numer 5 , umowa &4, pkt. 18
Czy Zamawiający zaakceptuje termin wykonania ostatniego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu upływu
gwarancji? Stwierdzone podczas przeglądu braki wymagające naprawy i regulacji czasami wymagają zakupu
odpowiednich materiałów i narzędzi, co łącznie może potrwać dłużej niż tydzień.
Ad.7 Zamawiający dopuszcza.

Pyt.8 (8) Dotyczy, SIWZ pkt. 6C, pkt. D
Czy Zamawrający dopuśd dostarczenie instrukcji obsługi przy dostawie?
Ad.8 Zamawiający dopuszcza.

Pyt.9 (9) Czy Zamawiający oczekuje wystawienia jednej faktury za wykonanie przedmiotu umowy, w oparciu
o podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru urządzenia oraz po
jego zainstalowaniu i uruchomieniu w przystosowanych pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię RTG z
uwzględnieniem poniższego punktu, zgodnie z par. 3 ust.4 umowy ?
Ad.9 Tak, Zamawiający oczekuje wystawienia jednej faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
Może zajść okoliczność wystawienia dwóch faktur z uwagi na przekaz środków finansujących
przez dwa podmioty na rzecz Szpitala w Nowogardzie.

Pyt.lO (10) Prosimy o potwierdzenie f że płatność I raty nastąpi w terminie 14 dni po wykonaniu prac
adaptacyjnych natomiast termin płatności II raty przypadnie na I kwartał 2020 roku .
Zapisy umowy par. 5 ust. 1 i3 pozostają ze sobą w sprzeczności, ponieważ w ust. 1 płatność podana jest nie
później niż do końca I kwartału 2019r. natomiast w ust. 3 Zamawiający wskazuje płatność
II raty w dągu 30 dni liczonych od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Ad.lO Zamawiający potwierdza, że płatność I raty nastąpi w terminie 14 dni nie później niż do
20.Xn.2019r, płatność drugiej raty w terminie do 28.02.2020r.

Pyt.ll (1) Dotyczy
Widok ogólny po z810{1ow8n/v f)os/8da Informacje o ostRtnim 1000owanlv,mln: 8dres JP i datę logow8nia
Prosimy o rezygnację z powyźszego wymagania. Informacje te są zbędne dla użytkowników CI jednocześnie są
łatwo dostępne dla administratorów w dedykowanym module.
Ad.ll Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ •

•
Pyt.12 (2) Dotyczy
Widok O{Iólny po zalO{lowanlv posiada Informacje o ostRtnich zadani8ch n8gryw8nia badań DJCOM na C%VD:
mln, nazwa nagrywark~ nume: badania, data akcj~ st8tvs,
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego na
oprogramowanie oferowane przez firmę Inobe Sp. z 0.0.
Ad.12 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt.13 (3) Dotyczy
Widok ogólny po zalogowaniv posiad8 listę linków do dokvmentów POr definiowanych przez administratora np:
formvlarze, PiJpier firmowy, ośwIadczenIa,
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego na
oprogramowanie oferowane przez firmę Inobe Sp. z 0.0.
Ad.13 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ ••
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Pyt.14 (4) Dotyczy
Widok ogólny po zillogowaniu przez fekarz8 posiada stiJtystyki opisanych badań,
Czy zamawiający dopuści system w którym statystyki opisanych badań dostępne są w dedykowanym module?
Ad.14 Zamawiający dopuści system, w którym statystyki opisanych badań dostępne są w
dedykowanym module. •

Pyt.IS (S) Dotyczy
Śledzenie w systemie informilcj/r czy pilcjentjuż oczekuje nil badanie (czy pojawił się w poczekalnI)
Pro~imyo rezygnacjęz po~o wymagania.SystemRISniejest ~~mem kolejkowym
Ad.IS Zamawiający dopuści system bez w/w funkcjonalności.

Pyt.16 (6) Dotyczy
Monitorowi/nie czasu oczekiwania pacjenta na badanie (możliwość przypisania optycznej informacji o czas/e
oczekiwania)
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego na
oprogramowanie oferowane przez firmę lnobe Sp. z 0.0.
Ad.16 Zamawiający dopuści system bez w/w funkcjonalności.

Pyt11 (1) Dotyczy
Intuicyjny terminarz ulatwiajllcr rejestrację z funkcjami drag&drop zarówno dla pojedynczych jak i dla wielu
badilń jednocześnIe (np, z powodu awarII aparatu możliwość przecIągnIęcIa wielu badań z danego dnia na pole
tymczasowe, zmiana dnia i przeniesienie badań w wolne terminy)
Czy Zamawiający dopuści system w którym przenoszenie badań odbywa się w sposób intuicyjny z wykorzystaniem
innych mochanizmów rnż drag& drop?
Ad.17 Zamawiający dopuści system bez w/w funkcjonalności z wykorzystaniem innych
mechanizmów nii drag& drop.

Pyt.1S (S) Dotyczy
Możliwość szybkiego podgllldu !Jadań zleconych po najechaniu kursorem, Informacje minimum: imię, nazwisko,
PESEL,płatnik, numer kontaktowy.
Czy Zamawiający dopuści system w którym wymagane powyżej dane są łatwo dostępne a widok badań zleconych
jest konfIgurowalny?
Ad.IS Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt.19 (9)
Czy Zamawiający j~t w posiadany sprzętu serwerowego który udostępni w celu instalacji systemu PACS?
Ad.i9 Zamawiający nie posiada sprzętu serwerowego.

Pyt.20 (lO)
Czy Zamawiający wymaga dostawy serwera dopasowanego do potrzeb oferowanego systemu PACS?Jeśli tak to
plWimy o pod,mie wielkość archiwum j,IIQe Zamawiający wymaga.
Ad.20 Zamawiający wymaga serwera do potrzeb oferowanego systemu PACS, pojemność archiwum
wystarczają.ca na min 3 lata pracy pfc:wcowniRTG.

Pyt.2l (II) Dotyczy
Zintegrowany system dyktowania opisów na każdej lekarskiej stacji opisowej z zachowywaniem kolejnych wersji
nagrań
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję - i wskazującego na
oprogramowanie oferowane przez firmę lnobe Sp. z 0.0. i'

Ad.21 Zamawiający dopuści system bez w/w funkcjonalności' .

•
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Pyt. 22 (1)
W części II KOLUMNA PODŁOGOWA LAMPY RTG, punkcie nr 9, Zamawiający wymaga by zakres obrotu kolumny
lampy wokół osi pionowej wynosił ~ 2700.
Prosimy o dopuszczenie do postępowania rozwiązania, w którym parametr ten wynosi ~ ±90 O.
UZASADNIENIE: Oferowana wartość w zupełności wystarcza na wykonywanie wszystkich niezbędnych ekspozycji.
Także poza stołem. Obrót lampy o większą wartość oznacza konieczność posiadania znacznie większego
pomieszczenia, ponieważ należy zachować odstęp. min. 1,5 m źródła promieniowania (lampy) od ściany.
Ad.22 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 23 (2)
W części II KOLUMNA PODŁOGOWA LAMPY RTG, punkcie nr 11 Zamawiający wymaga by wielofunkcyjny, panel
LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji posiadał wielkość min 10".
Czy Zamawiający dopuści aparat dla którym wielkość tego monitora wynosi 8'?
UZASADNIENIE: Różnica wymiarów jest nieznaczna i nie powinna wpływać na dyskwalifikację oferowanego
sprzętu. Wielkości tego monitora nie ma żadnego wpływu na jego jakość diagnostyczną. Jest wystarczająca do
odczytu wyświetlanych parametrów. Parametr ten stanowi wyłącznie element umożliwiający wykluczenie innych
dostawców z być może korzystniejszą ofertą.
Ad.23 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 24 (3)
W części II KOLUMNA PODŁOGOWA LAMPY RTG, punkcie nr 13 Zamawiający wymaga by. na panelu przy lampie
RTG, wyświetlany był obrazkowy przewodnik o ustawianiu pacjenta do danego badania oraz sposób kolimacji w
celu standaryzacji badań.Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości lub dopuszczenie rozwiązania nie
posiadającego tej funkcjonalności.
UZASADNIENIE: Obrazkowy przewodnik o ustawieniu pacjenta do danego badania wyświetlany jest na konsoli
operatora w sterówce, gdzie technik pobiera z systemu RIS informacje o badanym i wprowadza odpowiednie
ustawienia ekspozycji. Nie wydaje się być potrzebnym dublowanie tego rozwiązania na kołpaku z lampą RTG.
Podobnie, jak powyżej parametr ten, typowo marketingowy, stanowi wyłącznie element umożliwiający
wyl<luczenie innych dostawców z być może korzystniejszą ofertą ..
Ad.24 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 2S {4}
W części III LAMPA RTG I KOLIMATOR, punkcie nr 28 Zamawiający wymaga by aparat RTG posiadał
zintegrowaną z kolimatorem kamerę do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz
wyświetlania jego na stacji technika.
Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości lub dopuszczen-ie rozwiązania nie posiadającego tej funkcjonalności.
UZASADNIENIE: Przy aparacie kostno - płucnym funkcjonalność ta jest rzeczą nadmiarową, powiększającą koszty
zakupu urządzenia. Rozwiązanie takie stosuje się najczęściej przy aparatach typu telekomando, na których
wykonuje się badania czynnościowe. Podobrue, jak powyżej parametr ten, typowo marketingowy, stanowi
wyłącznie element umożliwiający wykluczenie innych dostawców z być może korzystniejszą ofertą.
Ad.2S Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ .

•
Pyt. 26 (S)
W części VI SfATYW 00 ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH, punkcie nr 51 ZamaWiający wymaga by minimalna możliwa
odległość środka detektora, licząc od podłogi wynosiła s 35 cm.
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym odległość ta wynosi s 37 cm.
UZASADNIENIE: Niewielka różnica wynosząca 2 cm nie powinna wpłynąć na odrzucenie konkurencyjnej oferty.
Nawet, jeżeli Zamawiający uważa, że 37 cm to za wysoko, by np. zrobić zdjęcie kolana na stojąco, to przecież
można zastosować prosty podnóżek dla pacjenta. Jak Zamawiający wykona zdjęcie stawu skokowego na stojąco
przy najniższym położeniu detektora 35 cm? Wyłącznie w sposób opisany wyżej - przy pomocy podnóżka.
Ad.26 Zamawiający dopuszcza w Iw rozwiązanie.

Pyt. 27 (6) .. ,
W części VI SfATYW DO ZDJĘC ODLEGŁOsaOWYCH, punkcie nr 52 Zamawiający wymaga by maksymalna
możliwa odległoŚĆ środka detektora, licząc od podłogi była ~ 175 cm.
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym odległość ta wynosi ~ 169 cm.
UZASADNIENIE: Niewielka różnica wynosząca 6 cm nie powinna wpłynąć na odrzucenie konkurencyjnej oferty.
Nawet, jeżeli Zamawiający uważa, że 6 cm to za duża różnica, to chdelibyśmy zwrócić uwagę, że bardzo wysokim
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pacjentom można zrobić zdjęcie RETG w pozycji siedzącej. Parametr ten, typowo marketingowy, stanowi
wyłącznie element umożliwiający wykluczenie innych dostawców z być może korzystniejsząofertą.
Ad.27 Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

•Pyt. 28 (7)
W częściVI srATYW 00 ZDJĘĆODLEGŁOśaOWYCH,punkcie nr 61 Zamawiający wymaga by istniała możliwość
zdalnej zmiany kolimacji za pomocą bezprzewodowego pilota. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, które nie
posiada tej funkcjonalności.
UZASADNIENIE:Podczasustawiania kolimacji operator powinien znajdować się jak najbliżej badanego, by dobrze
widzieć wielkość pola kolimacji. Każdeoddalenie się możespowodować niewłaściwe ustawienie kolimacji ze
względu na błąd paralaksy wynikający z innego kąta patrzenia, niż zblIżonegodo promieniowania. Funkcjonalność
ta nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego, jest spowodowana wyłącznie potrzebą wyeliminowania
konkurencyjnych rozwiązań.
Ad.28 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 29 (8)
W uzupełnieniu zadanych pytań prosimy o podanie informacji, jaka firma jest dostawcą systemu HIS dla szpitala
by można było spełnić funkcjonalności punktu 2. wyposażenie IT do aparatu RTG,a w szczególnościczęści VII.
FUNKOEFINANSOWE:

1. Importowanie danych z kontraktu wygenerowanego przez system informatyczny NFZ
2. Automatyczne wstawianie wymaganych informacji o procedurzedla badań Funduszowych(IC09)
3. Możliwośćbezpośredniego rozliczaniabadań w systemie NFZ
4. Możliwośćgenerowania raportów na potrzeby współpracy z NFZ
5. Obsługa systemu eWUŚ z poziomu systemu RIS (sprawdzanie statusu ubezpieczenia rejestrowanego
pacjenta)
6. Automatyczne wywołanie sprawdzenia statusu ubezpieczenia (eWUŚ) podczas zgłoszenia badania
funduszowego .
7. MożliwOŚĆręcznegowywołania sprawdzenia statusu ubezpieczenia(eWUŚ)
8. Możliwośćzaładowania plików odpowiedzi z systemu eWUŚprzez lokalnego administratora systemu
9. Możliwość sprawozdawania kolejek oczekujących na badanie zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami
Ministra Zdrowia. System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodnie
z wIw rozporządzeniem.
Do spełnienia tego warunku niezbędnajest integracja PACSz posiadanym systemem HIS wg protokołów HL7.

Ad. 29 Odpowiedź w sprawie HIS
Zamawiający informuje, że aktualnie w ZOL nie posiada systemu HIS .

•

Otrzymuje:
1. strona www.szpital.nowogard.pl
2. adresat -oferenci którzy zadali

pytania
3. a/a

•
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