
cfy zamawiającY dopuści system PAcs bez powyŹszej funkcjonaIności?

cŹy zamawia'iący poprzez powyższy wymóg rozumie obsługę i pcprawne r,r1iświetlanie
funkcjona|ności pnestony tworzonej iprŹesyłanej prfez aparaty diagncstycznej na serwer PAcs?
Pytanie 3
Czy Zamawiający przeniesie serwer na którym ma być zainsta|owany sysiem PA(s/ R|s z fadania f do
fadania 1. Umoż|iwi to dostalvę systemu PAcs / RlS w pnypacku braku rorstrzęnięcia przetargu
w części Zadania 2.

€|ektroniczne ogranicza ie obrazu E-bIind

Dotyczy
Załącznika nr 2 do Zad'auia łr 2

Pytrnie nr I
I' AutornaĘczny jednokaseto}yy skaner (cąttnik) pl}'t obrazowych - 1 szt.
Pkr,t

Zamawiający w1nraga: ,,Generowanie obrazów . 12 bit'',
Czy Zamastiający dopuści skaner unoż]iwiający generowanie obrazó.'v w 16 bitach?
Wnioskuj emy o mod54ikacj ę qmagaaia i dopuszcz eri'e rozwięan' o 1epszi'ch pararrretrach.

- - Pytanie ur 2_
I. Automatyczny jednokasetowy skaner {gzJ'tnik) płlt obrezowych ' 1 sEt.
Pkr2

Zamawiający wymaga;,Prłe syJanie 'obrazów - I0 i 12 bit.''.
Czy Zarnawiający dopŃci skaner umoŹliwiajapy przesyłanie obrazórv ty1ko w 12bitach1)
Ze względórv <liagnostycznych j est to tozwiązanie opty::rairre i zapewnijące statą wysok4
jal,tośc obrazóiv rtg'



Pytanie nr 3
I. Automatyczny jednokasetolYy" skaner (cąYtnik) płyt obrazony.ch . 1 szt,
Pkt.6

Zamarviajapy wynraga: ,,Przeprtsrorvość dla kaset 35 x 43crn prz."" r.ozdzieicz.lści 10
i1i\e]i,hlm, Podać,''.
\ł' nviązku z tym' ze pfzepusto''t'ośó skanera wpłyrva bezpośrednic la sz-vbieość pracy
pracorł'ni ne wnioskujemv o <loprecyzolr'anie lr'}masaraia do prcponorr aIlego zapisu:
,.Przepustorr'ość dla kaset 35 x 43en przy rozdzie1czoścj 1c pixelilmm' min. 45kaset'łl
Podac.".

Pytanie nr 4
I' AutomaĘczny jednokasetow-v skaler (czytnik) pł},-t obiazcw.v.th . 1 szt.
pkt.9

Zanrarł'iający, rvrrrnaga: ,,Polvieuchlia podstawy skŁnera nie rviększa niż 0.?3 ln: .''

Czy Zamarr.ia3ący dop.uści nowoczesny skaner o powierzchni skanera 0,28 n'., F.óŻnica w
porvierzcbni to 0,05m, i jest to nieznacznie rr'ięcej i nie powirrna mieć dla Zanlawiającego
istotnego zntc::enia.

Pytłnie nr 5
l. Automatyczny jednokasetory skaner (cz!tuik) plyt otrrazowych - I szt,
Pkt.17

Zanart.iający wymaga: ,,Konho1a jakości w-vkonyvana usługowo pruez autoryzorvany senvis
producenta _ wskazać rninimum 4 ośrodki, w któr},ch j est wykon1tv-ana przez autolyfowally
senris ".
Polvlższy zapis jest niej asny i w1,raźnie rł.skazuje na ograiuczenie konłurencji co jest
sl]Izęcu ne z .'istawą Pzp.
Kontrola jakości pracy skanerólv jest wykony.wana w trakcie prze-elątiów g*.arancyjnyc'lr i
pogwzrancyjrych.
Cz.v Zama.wiający uzna za spełnienie tego paramet ftpoly z przeglądów gwarancyjnych
i/lub pogwarancyjnych rvykonarre przez serw.is prcdrtcenta w łł ośrodkach.

Pytanie nr 6
III. Stacja technika - I szt.
Pkr.9
Zamarviający w1,maga: ,,Kornputer stac;i technika Procesor N,Iin. 2'8GHz. 2GB Ra'rr., HDD
160GB SATA karta sieciowa i01100/1000, DVD+IRW . System operacyjnl, minimurn
WiIldows XP Pro, k]arviatura rrysu optyczna z podkładką.'.
P:.oducenci systeroów ĆR dostarczają deoy'kowarre stacje technika, ktr.irych parautetr'v są
dobrane i przelestowa$e clo optyrtalnej pracy s)'stemu.
W zsviazku z lasnlenle I

Stłcia Technika
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Łr]c'.-alyetytrty-!Łs. iŁ$ąu=e4. zaśitifua min zo mi"ut

Na]eży zwróciÓ uvłage. if Zarnawiaj ący wymaga iiostar.czerria systemu PĄCS , więc
wygórov'arre lvyrnagania co do stacji techrrika nrają na celu j edyrrie ograniczvć kcrlkurencję.
Jer]nocześnie nar aŻają Zamawiajapego na niepofrzebne koszry.

Pytanie nr 7
IIi*Stacja terhuika - I szt.
Pkt.1ó
Zamartiający lvymaga: .,Zapis na nośniku elekrroniczn;lrn wyświerlanego na monitorze
obrazu w formacie JPEG z rnoŹliwością wyboru stoprria kompresji'..
Obraz rv forrnacie JPEG niejest obrazem diagnostyóznyn w związku z ozyrrr nie posiada
rr.łaściu,ości diagnost1czn;rcń' Do oceny mog! 'nźyJ;.cy"i. obrazy it tbrrrraci" i)i""n,'
W r'viazku z powvŻszyrn prosimy o rezygnacjęz po\ł.yżsfego rvyrnagania iub znianę na
.,Zapis na' nośniku elektr.oniczn;rm wyświetianego na monitorzc obrazu rł, fomacie JP-EG iub
w fonnacie Diconi"

Pytanie nr 8
III. Stacja techoika - 1 szt.
Pkt.20
Zamawiający wymąga: ,,Tworzenie lokalnej bazy dan.vch pacjentów za]:ejes'o,"vanyclr na
drmej konsoli lv i1ości nin 5 000''.
Czy Zamawiajapy zrezygn:,$e z powyższego wyntagania?
Zamawiajacy N'ynraga zaot-erowania tlysku o pojemiości HDD 160GB SATA.
Do jednego pacjenta może byi przypoiządkowana dowolna li ezba zdję np. j i 1v takinrv1padku poj emność dy'sku będzie niew1.sraczająca'
Jednocześnie p.rzypomiriamy, że stacja stacja tecirni.lra nie shrŹyjako baza d,atrych'Do tego ceiu shŹy serwer PACS xtaz z oprogramowaniem. siaó1a technika nie gwarantu,e
moili*ości odrwozeliia.bazy dany'ch w razie-awarii komputera stacji rechlika.Uodatkowo :ladmieme obciipenie komputera stacji teciurika spowoóuje spowolnienie prac1.sysrernu CR.
Jeżeli Zanralviający podfrz1nruje wymóg lokainej bazy dan)'ch na stacji technika ro prosiny on:od1'liłac-ię zapisu na następu.1ący:
.1\'",oŹenie lokalnej baz;z danych oacjartów zar ej eslrowanvch na d'anej konsoii w i]osci mLą500"


