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Łowicz, dn. 2.09.2020 r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące konkursu ofert

o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV
85150000-5), polegających na wykonlłvaniu opisów badań tomografii komputerowej
oraz badań rtg w systemie teleradiologicznym d|a ZOZ w Łowiczu.

W zwlązku z zapytantami skierowanymi do Udzielającego Zamówienia, ponizej
przedstawiamy Państwu pytania, które wpłynęły od biorących udziŃ w postępowaniu

koŃursowym oTaz bezpośrednio pod kużdym pytaniem zamlęszczamy odpowiedzi, którę

wyjaśniaj ą poruszony problem.

Pytanie 1:

1. Cz,v LJclziela.jący Zamówienia dopuści aby opisy baclań RTG były opisywane przez lekarza

któr.y posiacla specjalizację I stopnia" lr,rb II stopnia w dziedzinie rentgenodiagnostyki.

radiologii. radiodiaglrostyki lub racliologii i diagnosti,ki obrazowej? zgoclnie z

Rozporząclzenienr lVlinistra Zclrowia z clrria 1 i .04.2019r. w sprarvie standardorv

orgarrizacyjnych opieki zclrow,otncj rł, dziedzinie ractiologii i diagnostyki obrazowej

ll.ykonl,rva nej za pośrednictlł,em systemorv telein fbrmatycznych.

Odp. LJdzielający Zanrólvienia dopltszcza aby opisy badań rtg wykonywane były przezlękarza
ktory posiada specjalizację I stopnia, lub Il stopnia lv dziedzinie rentgenodiagnostyki,

radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazclwej.

Pytanie 2 :

2. Cry Udzielający Zirmór,vienia wyrazi zgodę na dołączenie kopii dokumentów
potwierclzających kw,alifikacje lekarzy racliologów do umowy współpracy po wyborze

olerenta jako Wykot-rawcy, zaniast dołączania wymienionych dokumentów do oferty

konktrrsorł,ej'/ przyjmujący zamówienie w zamian clołączy do oferty oświadczenie o
posiaclanirt kserokopii wymienionych dokumentow racliologorł,opisujących.

Odp. Uclzielający Zanrórł,ienia w),,razir zgcltiQ na clołączenie do oferty ośrviadczęnia o
posiaclanir_r kserokopii do]<unrentolv potrł,icrclzającyclr krł,ali{ikacje zawodowe 1ekarzy

rrdzielającl,ch ślł,iadczeri będących przedmiolem konkursu, a dostarczenie kserokopii tych
dokumerrtów w lnomen c i e r.vyboru o f-erty j ako na j korz_vstniej sze.j .

Pytanic 3 :

3. Cz1, Uclzielający Zanrowienia rvyrazi zgodę na modyfikację zał. Nr 3 do umowy, którego

zestawienie opisanyclr baclań zarvierałoby datę zgłoszenia badania i datę ptzekazanta do opisu
badania? Zgodnie z wymaganiami stawianymi w Rozporządzenlu Ministra Zdrowta z dnta

11.04.2019r. (rv sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dztędzinle
radiologii i diagnostyki obrazor.vei wykonyr,varrej za pośrednictwem systemów

teleinfornatycznych) koniecznych danyoh ur,vzględnionych na opisach badań opisanych w
s_vstemie teleradiologii.

Odp. LJclziela.jący Zanów.ienia mocly,fiku.jc zaiącznik nr 3 do umowy. który po modyfikac.ii

zalviera dane rv_vmagalle na opisaclr badan zgtlcltłie z § 5 l{ozpol,ządzenta Ministra Zdrowl,az

t



clnia 11.04.2O19r. w sprar,vie standardow, ol,ganizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie

radiologii i cliagnostyki obrazowej wykonyr,vanej za poŚrednictwern systenrów

teleinŃmatycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.834) i otrzymr,rje brzmienie jak w załączniku do

niniejszycl. pytań i wyjaśnień,

Pytanic 4:
+. czy Udzielający Zamówicnia r,vyrazi zgtldę na \Ąrplo\Ąlźldzcnia 3 stopni kr_vtyczrloŚci badań

oraz wydłużęnta czasu opisow badań do następującyclr:

RTG/TK Na Ratunek - maksymalnie do ż godzin
RTG/TK CITO - maksymalnie do 12 godzin
TK planowe - 96 goclzin

Jako badanie Na Ratunek Strony rozumieją badania z zakresu:

Badania RTG: urazy wielonarządow-e, porł,ypadkowe; ostry brzucil, pode.jrzenie perforacjil

pediatria w wieku 0-1 roku życl,a,.,

Badania TK: uclar niedokrwienny/krwoto czny; Llraz czaszkorvcl-mózgow-y , ]JTaZ głowY ze

śpiączką po r,lykluczeniu lripoglikemii, utaz lvielomiejscowy, uraz. lvielonarządorory,

iiolowany uraz klatki piersior,vej, izolowanv uraz brzttclra. izolowiuly uraz rnicdnicY. bÓl w

klatce piersiowej z sinicą \\r okolic1 szl i, zatororł ość płucna, podejrzenie tętniaka.

podej rzcnie rozrł,atstwienia aorty ;

Ze względu na cluzą ilość badan CITO i ciągły deficyt lekarzy radiologów rł' polskim

systemie ochrony zdrowia, podział trójstopniowy pozwala na szybką diagnozę badań

najpilniejszych oraz wystarczająco szybką ocenę badań pilnych, nie wymagającyclr opisu do

2h.

Orlp. Udzielający Zamówienia nie wytaża zgody.

Pytanie 5:
5. Czy w przypadku, kiedy Przyjmujący Zamowienie ślliadczył już Udzielającemu

Zamówienie usługi i połączenie było .1tlz skonfiguror,vane, w-ymagana jc'st ponowna

konfiguracj a węzła DICOM? Czy konfigr_rracja w ostatnim czasic nie zmieniła się i
przyjmujący Zanrowienie na podstawie tej samej lronl'rgriracji moze połączyc się bez

konieczności kontaktu z serwisem opro_qranl()u,ania L,tdzielaiącego Zamówienie?

Odp. Konfiguracja w ostatnim czasie po stronie Udzielającego Zamówienia nie zmieniła się.
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