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99-400 Łowicz

Łowicz, dn.16.01 .ż023 r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące konkursu ofeń
o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV
85150000-5), polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej
orazbadań rtg w systemie teleradiologicznym dlaZOZ w Łowiczu.

W związku z zapytaniami skierowanymi do Udzielającego Zamóńenia, ponizej
przedstawiamy Państwu pytania, które wpłynęły od biorących udział w postępowaniu
koŃursowym otaz bezpośrednio pod kuZdym pytaniem zarięszczarty odpowiedzi, ktfue
wyj aśniaj ą poruszony problem.

L Czy Zatnawiający dopuści, aby oferta koŃursowa została przesłanł drogą mailową? np.
skanem wszystkich dokumentów podpisanychptzez osobę reprezenĘąca? Albo podpisanych
elęktronicznym podpisem cyfrowym? Jeśli tak to na jaki adres email?

Odp. Udzielający Zamowienia nie wyrużazgody nańożenię oferty drogą mailową.

2. Czy Zanawiający wydłuży czas składania ofert do dnia 18 s§cznia 2023 godz.15:00?

Odp. Udzielający Zamówieniaprzearuakża termin składania ofert do 18 stycznia 2023 r. godz.
15:00,

3, Czy Zamawiający dopuści, aby dokumenty dotyczące lekarzy radiologów (tj. kserokopia
prawa wykonywania zawodu lekarzallekarzy którry będą wykonywali świadczenia zdrowotne
będące przedmiotem konkursu ofert oraz kserokopie dokumęntów potwierdzających
kwalifikację zawodowe lekarzy, którzy będą wykonywali świadczenia zdrowotne), zostały
przesłane już przez Wykonawcę po jego ogłoszeniu? Czy bazie kilkudziesięciu lekarzy
byłoby to kilkaset stron wydruków.

Odp. Udzielający Zarnowięnia v,ryruża zgodę na dostarczenie kserokopii dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe lekarzy udzielających świadczeń będących
przedmiotem koŃursu w momencie wyboru oferty jako najkotzystniejszej w terminie 2 dni
od wyboru oferty. Wymaga natomiast dołączenia do oferty oświadczenia o posiadaniu
kserokopii wymienionych dokumęntów radiologów opisujących badania.

4. Czy Zamańający zrezygnuje z konieczności przesłania zaświadczęnia o braku
przeciwwsk azań zdrowotnych do wykonywania pracy przęz lekarza?

Odp. Udzieląący Zamówięnia wymaga zŁożęnia zaśńadczęnia lub kserokopii zaświadęzęnia
o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania pracy przęzlekatza.

5, Udzielający Zamówięnia wymaga aby wyniki badń podpisywane były za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czy dodatkowo Zamawiający dopuści mozliwość
p o dp i sywani a op i s ó w także pr zez pro fi l zaufany lub certyfi k at ZIJ S lękat za?



Odp. UdzielEący Zanóńenia dopuszczamażliwość podpisywania opisów takżeprzezprofil
zaufany lub certyfi k at ZU S lekarza.

6. Z jŃiej liczby komputerów (Stanowisk komputerowych) Zamawtający planuje odbierać
wyniki badń od systemu teleradiologii?

Odp. Udzielający Zamówienia będzie odbierał z dwóch komputerów wyniki badań od
systemu teleradiologii.

7. Co Zamaułiający ma na myśli pisząc o "pełnej konfiguracji z używanym przez
U dzielaj ące go Zamówi enia systemem medycznym " ?

Odp. Udzielający Zamówięnie pisząc o pełnej konfiguracj i z używanym przezUdzielającego
Zamówłęnia systemem medycznym ma na myśli, że nie skonfiguruj e bezpŁatnie dodania
węńa DICOM Przyjmującego Zamówieirie do swojego serwera PACS. Kosży
skonfigurowania jest zobowiązury zapewńć Przyjmujący Zamóvłtenie zgonie z zapisem, o
którym mowa w części II pkt 4 szczegółowych warunków konkursu ofert.

8. Czy ZatnawiĄący dopuści poniższy termin opisywania badń TK: ĘĘ planowy do 5 dni
roboczych?

Odp. Udzielający Zanowienia nie wyrużazgody.

9. Czy Zamawiający dopuści poniższy termin opisywania badń TK: tryb pilny do 3 h?

Odp. Udzielaj ący -amówienia nie wyraża zgody .

I0. Czy Zamawiający dopuści poniższy termin opisywania badńRTG: tryb pilny do 3h?

Odp. Udzi elający Zamówięńa ńe wyruża zgody .

11. Jaka jest wymagana pruez Zamawiającego forma integracji systemów z Dostawcą usług
teleradiologii? 13. Czy Zamawiający wymaga, aby system teleradiologii był ziltegrowany z
systemem szpitalnym PACS? Czy możliwe jest utworzenie węńa DICOM w Pństwa
sYstemie PACS oraz odbieranie wyników badń przez pracowników ZarrlawiĄącego z
platformy teleradiologicznej, do której Zamawiąący otrzymaindywidualny login i hasłoi

Odp. Udzielający Zamówieniabędzie wysyłał badania w standardzie DICOM ze swojego
serwera PACS na bramkę DICOM Przyjmującego Zamówienie. UdzielĄący Zamówięnie nie
skonfiguruje bezpłatnie dodania węzłaDICOM Przyjmującego Zamówienie do swojego
Serwera PACS. Kosźy skonfigurowania jest zobowtązany zapevlnió Przyjmujący Zamówienie
zgonie zzapisem, o którym mowa w części II pkt 4 Szczegółowych WaruŃów KoŃursu
Ofert.

12. Czy Zamawiający dopuści przerwę w działańu systemu teleradiologii (w celu aktualizacji
systemu, wgrania nowych narzędzi lub funkcjonalności) raznapół roku trwąącąmax do 8 h?

Odp. Udzielaj ący Zamówienia nie vłyrłża zgody.

13. Czy Zarlawiający nezygnĄe z zapisu paragrafu 3 ust. 4 Umowy ''IJbezpieczenie, o
którym mowa w ust.l obejmować musi także odpowiedzialnośó cywilną z tlĄ:łu
przeniesienia chorób zakuźnych i zakażeń, w tym zakużęń wirusem HIV i wirusami
hepatotropowymi powodującymi WZW" ?

Odp. Udzi elający Zamowienia nie wyrńa zgody.



14, Czy ZamawiĄący wymaga dostarczenia bezpośrednich numerów telefonu do lekaruy
radiologów opisujących badania CITO? zarriast vłyłącznie telefonu do koordynatora
teleradiologii?

Odp. Udzielający Zamówięnia wymaga podania bezpośrednich numerów telefonu do lekarzy
radiologów opisujących badania CITO.

15. Czy Zarnańający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Umowy paragraf 9 ust. 5 z
"Przyjmujący Zanówienie składa Udzielającęmu Zamówienia dokumenty rozliczęńowo w
terminie do 5 dnia kazdego miesiąca za miesiąc poprzedni" na "Przyjmujący Zamówienie
składa Udzieląącęmu Zamówienia dokumenty rozliczeniowe w tęrminie do 15 dnia kazdego
miesiąca za miesiąc poprzedni"?

Odp. Udzielający Zamówienia nie wytaża zgody na zmianę terminu składania dokumentów
rozliczęniovvych.

16. Czy ZamawiĄący vłyrazi zgodę, aby wynik badania zawierał wszystkie wymagane
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dane, jednak różnił się wyłącznie wyglądem (tj.
czcioŃą, kolorami itp.)? 

ł .

Odp. Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na irury wygląd wyniku badania, ale
zavmerĄący wszystkie wymagane Rozporządzęniem Ministra zdrowia dane.

I7, Zgodnie z zapisem z Umowy "Podstawą do wykonania opisu badania przez
Przyjmującego Zamówienie będzie przesłanie przez lJdzielalącego Zamowienie zIecęńa
wykonania opisu." Proszę o informację w jakiej formie przesyłane będzie zlecenie wykonania
opisu. Czy będ7;i,e to po prostu przesłanie kompletnego badania (tj. obrazów DICOM i w pełni
wypełnionego skierowania) do teleradiologii?

Odp. Udzielający Zamowtęnia będzie przesyłał do opisu badania: kompletne badanie
(obtazy DICOM), skan skierowania i zlecenię uzupełnione danymi ze skierowania.

18. Czy Zamawiąący wyrazi zgodę, aby na wyniku badania nie wyświetlana była data
skierowania? Nie ma mozliwości automatycznego pobierania tej daty z pliku skięrowania
(poniewaz dokument ten może byó załączony zatóvłno jako plik pdf, plik jpg lub skierowanie
możę w ogóle nie zostaó dołączone do badania zróżnychprzyczyrlalbo skierowanie to będzie
niewyrazne).

Odp. Udzielający Zamóńęnia wymaga aby na wydruku opisu badania znajdowŃa się data
skierowania.

19. Czy Zarnańający dopuści mozliwośó opisywania badń RTG przez lekaruy rezydentów
posiadających wszystkie wymagane przepisami prawa umiejętności i kwalifikacje?

Odp" Udzielający Zarlówięnia nie Wrużazgody.

20, Czy Zarnawlający pisząc "Przyjmujący Zamówienię w oparciu o oprogramowanie
zapewni mozliwość wykonania skanowania dokumentacji medycznej (skierowania, historii
choroby) i jej transfer elektroniczny, jako integralną częśó dokumentacji obrazowej pacjenta."
Ma na myśli:

"Przyjmujący Zanóńenie w oparciu o oprogramowanie zapewni mozliwość przesłania
wykonanego skanu dokumentacji medycznej (skierowania, historii choroby) i jej transfer
elęktroniczny, j ako integralną część dokumentacj i obrazowej pacj enta. " ?



Odp. Udzielający Zamówienia potwierdza, że oba zapisy
przesłania wykonanego skanu dokumentacji medycznej.

21. Czy Zamawiający zrezygnule z konieczności wypełniania przez lekarzy zńącznika nr 4
do SWKO? W systemie teleradiologii niemożliwe jest zebranie wszystkich oświadczęh w
trakcie trwania konkursu od kilkudziesięciu lekarzy,

Odp. UdzieIający Zatnówtenia nie wyrńazgody.

ż2. Czy wśród ptzesyłanych do teleradiologii badń TK będą badania porównawcze lub

onkologiczne lub angio? Jeśli tak, to czy Zamawiający umozliwi Wykonawcy oddzielne
wyceny na tego typu badania?

Odp. Udzielający Zarnówienia potwierdza, że wśród przesyłanych do teleradiologii badń TK
będą badania porównawcze lub oŃologiczne lub angio. Udzielający Zamówienia nie
przewiduje oddzielnej wyceny za opisy tego typu badń.
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