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        Wodzisław Śląski, 22.11.2022 r. 

 

DZP/………………../2022 

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu nr 15/2022/DZP/PN: 

Rozwój sytemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w 

Wodzisławiu Śląskim w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

W odpowiedzi na pytania przekazane przez potencjalnych Wykonawców Zamawiający wyjaśnia: 

Pytanie 1. Dot. załącznika nr 5 do OPZ – Digitalizacja RTG - Pkt. 35 - Konsola radiologiczna 

diagnostyczna/opisowa. 

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji oprogramowania diagnostycznego w wersji pływającej bezterminowej 

dla 2 jednocześnie zalogowanych użytkowników. Z informacji jaką pozyskał Wykonawca, Zamawiający posiada 

obecnie oprogramowanie diagnostyczne firmy Synektik S.A. – ArPACS w pełni zintegrowane z systemem 

PACS/RIS – ArPACS. Tym samym czy Zamawiający dopuści zaoferowanie/rozbudowę licencji instalowanej na 

konkretnej stacji lekarskiej opisowej (w wersji ArPACS) z opcją wykorzystania dla 2 dodatkowych 

użytkowników/lekarzy? 

Uzasadnienie: Oferowane rozwiązanie stanowi rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, co 

w znaczący sposób przyśpieszy procesy wdrożeni jak również i szkolenia użytkowników końcowych, zapewniając 

przy tym podstawowe funkcje diagnostyczne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 2. Dot. załącznika nr 5 do OPZ – Digitalizacja RTG - Pkt. 36, 40, 41, 42  

Konsola radiologiczna diagnostyczna/opisowa.  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania przeglądarki diagnostycznej bez opcji pomiarów EKG, 

przyrządów pomiarowych VTI, interpolacji kolorów za pomocą tablic przejść (VOI LUT)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 3. Dot. załącznika nr 5 do OPZ – Digitalizacja RTG - Pkt. 46, 47, 48  

Konsola radiologiczna diagnostyczna/opisowa 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania przeglądarki diagnostycznej bez opcji dostępu do 

obrazów za pomocą tabletu, smartfona, jak również bez opcji adaptacyjnego interfejsu użytkownika o rozmiarze 

ekranu dla tabletów i smartfonów oraz sterowania typu Multi-Touch? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 4. Dot. załącznika nr 5 do OPZ  - Pkt. 51 – Digitalizacja RTG 

Konsola radiologiczna diagnostyczna/opisowa 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania przeglądarki diagnostycznej bez opcji odtwarzania i 

manipulacji Video w zakresie: zmiana okna, obrót, przesuwanie, zoom? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie 5. Pkt. 1-7 Serwer 

Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył w ramach w/w postępowania serwer o parametrach 

wymienionych w załączniku nr 5 do OPZ. Z Informacji jakie uzyskał Wykonawca, Zamawiający aktualnie użytkuje 

oprogramowanie PACS/RIS ArPACS wraz z serwerem. Tym samym prosimy o informację do jakich celów 

aplikacyjnych będzie wykorzystany w/w serwer, oraz czy Zamawiający zrezygnuje z jego dostarczenia w sytuacji 

gdy oferowany przez Wykonawcę system digitalizacji aparatu RTG – DR będzie podłączony bezpośrednio do 

obecnego serwera ArPACS?  

Odpowiedź: Serwer będzie służył do przechowywania danych i archiwizacji badań obrazowych, w tym celu trzeba 

przenieść dane z obecnie używanego serwera na nowy serwer. Szacowana ilość danych do przeniesienia to około 3 

TB. Serwer może też być wykorzystany jako główny serwer PACS/RIS (jako nowszy i szybszy), a stary jako serwer 

do przechowywania dokumentacji obrazowej.  

Pytanie nr 6 - Dotyczy: Załącznika nr 5 do SWZ, Część 3 Digitalizacja RTG, Oprogramowanie sterujące do 

duplikatora, pkt. 11 

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, które posiada interfejs tylko w języku angielskim?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 7 - Dotyczy: Załącznika nr 5 do SWZ, Część 3 Digitalizacja RTG, pkt.32, Oprogramowanie sterujące do 

duplikatora, pkt. 17 

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, które nie otwiera się przez przeglądarkę HTML? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

Pytanie nr 8 - Dotyczy: Załącznika nr 5 do SWZ, Część 3 Digitalizacja RTG, Stacjonarna stacja 

akwizycyjna/konsola technika, pkt. 29.  

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga podłączenia dostarczanego systemu ucyfrowienia wraz 

z konsolą technika do posiadanego systemu ArPACS, a nie wymaga dystrybucji badań obrazowych do stanowisk 

diagnostycznych za pomocą systemu miniPACS Vieworks.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma podłączyć dostarczane ucyfrowienie, medyczną stację 

opisową oraz robota do nagrywania płyt CD/DVD do posiadanego przez szpital systemu PACS, ARPACS, RIS. 

Pytanie nr 9 - Dotyczy: Załącznika nr 5 do SWZ, Część 3 Digitalizacja RTG, pkt.32, System monitorowania dawki 

pacjenta. 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że zgodnie z pkt. 32, ppkt 3 wymaga „podłączenie systemu 

bezpośrednio do aparatu lub integracji z systemem PACS posiadanym przez Zamawiającego“, prosimy o 

wykreślenie ostatniego podpunktu z pkt. 32, który brzmi „integracja z systemem PACS posiadanym przez 

Zamawiającego“.  

Prosimy również o potwierdzenie, że aparat posiada możliwość jego podłączenia do systemu monitorowania dawki. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podłączenia albo do dostarczanego ucyfrowienia, albo do posiadanego systemu 

PACS. 

Pytanie nr 10 - Dotyczy: Załącznika nr 5 do SWZ, Część 3 Digitalizacja RTG, Medyczna stacja opisowa dla 

lekarza radiologa, pkt.34, system operacyjny. 
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Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu wsparcia producenta - poprawki bezpieczeństwa przez min. 5 

lat.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 11 - Dotyczy: Załącznika nr 5 do SWZ, Część 3 Digitalizacja RTG, Medyczna stacja opisowa dla 

lekarza radiologa, pkt.34, monitory diagnostyczne. 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach dostawy medycznej stacji opisowej dla lekarza 

radiologa wymaga dostarczenia monitorów dedykowanych do opisu badań rentgenowski min. 1,92 MPix.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 12 - Dotyczy: Załącznika nr 5 do SWZ, Część 3 Digitalizacja RTG, Serwer 

Ponieważ Zamawiający aktualnie posiada system PACS (ArPACS) zainstalowany na posiadanym przez 

Zamawiającego serwerze prosimy o wyjaśnienie, do czego ma służyć dostarczany w ramach niniejszego 

postępowania serwer.  

Odpowiedź: Dodatkowy serwer może być wykorzystywany do przechowywania dokumentacji obrazowej, co 

opisano w odpowiedzi na pytanie nr 5. 

Pytanie nr 13 - Dotyczy: Załącznika nr 5 do SWZ, Część 3 Digitalizacja RTG, Serwer 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwera archiwizacyjnego PACS zezwalającego na pojemność 4TB  w 

RAID5 lub RAID6. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 14 - Dotyczy: Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, par. 10, pkt. 1. 

Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych zgodnie z poniższą propozycją: 

• odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca- w 

wysokości 2% wartości umownej brutto niezrealizowanej części Umowy, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

• odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca-w 

wysokości 2% wartości umownej brutto niezrealizowanej części Umowy, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

• zwłoki w dostawie  nie przekraczającej 3 dni robocze – 0,1% wartości umownej brutto, partii towaru, której 

dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zwłoki przekraczającej 3 dni robocze – 0,3% 

wartości brutto partii towaru, której dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż wartość 

brutto partii towaru, której dotyczy zwłoka. W przypadku zwłoki dłuższej niż 3 dni robocze, Odbiorca 

może skorzystać z uprawnienia określonego w § 3 ust. 6 pkt b) umowy. W takim wypadku, Odbiorca jest 

uprawniony do naliczania kar umownych do dnia zrealizowania dostawy przez innego dostawcę z 

zastrzeżeniem ograniczenia wysokości kary, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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• zwłoki Dostawcy w wykonaniu obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od wad w terminie, o którym 

mowa w § 3 ust. 6 pkt a) Umowy - Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,3% wartości 

brutto partii towaru, której dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż wartość brutto 

partii towaru, której dotyczy zwłoka. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

 

                                                                  Z poważaniem 
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