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ODPOWIEDZ
na zapytania w sPrawie SIWZ

Szanowni Paristwo,
Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqta proSba o wyja5nienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia, w postQpowaniu prowadzonyrn na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z.2OI5 r. poz.21-642 p62n. zm.) w

trybie przetarg nieograniczonY, na :

,,Zakup i dostdwq programowego rozwigzanio informatycznegct buduiqcego uslugi elektroniczne z

zainstalowaniem i wdroieniem oraz dostawE i zakup skfudnik6w doposaienia irodowiska

informatycznego Zamowiojqcego z rozmieszczeniem, zainstolowoniem i wdroieniem tego

doposaienia niezbqdnym dla wytwarzonio i udostqpniania liych uslug w proiekcie "eZdrowie

SpZpOZ w Siedlcach na midrq XXI wieku" reolizowdnym pnez SPZOZ w Siedlcach w ramoch

Dzialanio 2.7 E-lJslugi dla Mozowszo Regionolnego Progrumu Operacyinego Woiew6dztwa

M a zowi e cki ego 2074-2020"
TreSi wspomnianej proSby jest nastqpujqca:

Pytanie nr 1
prosimy o podanie listy urzqdzeri (producent, model), kt6re nalezy podiqczyi do dostarczonego

systemu PACS

przeglqdarka dostosowana do wymagari Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 12listopada 20L5,

wyposa2ona w narzqdzie pomiarowe wspierajqce testy podstawowe cyfrowych aparat6w

rentgenowskich, wymagane minimum:
- wyswietlanie SNR dla wskazanego obszaru obrazu

- narzqdzie pomiarowe z podziatkq umo2liwiajqce dokladne umiejscowienie mierzonego

obszaru SNR

narzqdzie pomiarowe z przypisanymi powierzchniami obszaru pomiaru 4 cm2.

prosimy o wyjaSnienie, o kt6rym z rozporzqdzen Zamawiajqcy wspomina w powyzszych

wymaganiach.

Pytanie nr 2

przeglqdarka dostosowana do wymagari Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia l2listopada 2015,

wyposa2ona w narzqdzie testowania monitor6w, na kt6rych jest uruchamiana, wymagane minimum:

- automatyczne wy$wietlanie obrazu kontrolnego po pierwszym logowaniu u2ytkownika w

danym dniu
interfejs umo2liwiajqcy potwierdzenie lub negacjq poprarr'rnoSci wy(wietlanego obrazu
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Pvtanie nr 3

Przeglqdarka dostosowana do wymagari Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 1-2listopada 201-5,

wyposa2ona w narzqdzie testowania monitor6w na kt6rych jest uruchamiana, wymagane minimum:

- automatyczne wy$wietlanie obrazu kontrolnego po pierwszym logowaniu u2ytkownika w

danym dniu
- interfejs umo2liwiajqcy potwierdzenie lub negacjq poprawno6ciwy6wietlanego obrazu

Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z powy2szych wymagafi jako ograniczajqcych konkurencjq i wskazujqcych

na jednego producenta?
Zadne zrozporzqdzei nie wprowadza wymogu aby przeglqdarka obraz6w diagnostyczrtych posiadala

takie funkcjonalnoSci

Pytanie nr 4
Zamawiajqcy wymaga dw6ch r62nych sposob6w integracji systemu PACS z systemem HlS, za

po6rednictwem RIS srazbez po6rednictwa. Prosimy o wskazanie, kt6ry z nich bqdzie realizowany oraz

o rezygnacjq z drugiego.

Stanowisko (wyjaSnienia) Za mawiajqcego w przedmiotowej kwesrtii jest nastqpujqce :

Ad.1
Lista urzqdzeh zostalo opubtikowona w dniu 20.77.2016r, no stronie internetoweiZomowioiqcego:

www.spzoz-siedlce,pl, w zaktadce przetorgi'

Ad.2
Rozporzqdzenie Ministro Zdrowia z dnia 72 listopoda 2075 r. zrnieniaiqce rozporzqdzenie w sprawie

worunk6w bezpiecznego stosowonia promieniowonia jonizujqce(lo dla wszystkich rodzai6w ekspozycii

medycznej.

Ad.3i4
Zomowiajqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy il dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 2Ot5 r. poz. 2164 z poln. zm.\, stanowisko Zamawiajqcego zostato

rozestane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

SP ZOZ Siedlce

P"t/is

przeglqdarka dostosowana do wymagafi Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia l2listopada 2015,

wyposa2ona w narzqdzie pomiarowe wspierajqce testy podstawowe cyfrowych aparat6w

rentgenowskich, wymagane minimum:
- wySwietlanie SNR dla wskazanego obszaru obrazu

- narzqdzie pomiarowe z podzialkq umo2liwiajqce dokladne umiejscowienie mierzonego

obszaru SNR

narzqdzie pomiarowe z przypisanymi powierzchniami obszaru pomiaru 4 cm2.
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