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Postępowanie konkursowe nr: 1/2016

Dotyczy:  Konkursu  ofert  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonywanie  świadczeń
zdrowotnych  w  zakresie  wykonywania  opisów  badań  tomografii  komputerowej,
cyfrowej  radiografii  pośredniej  oraz  konsultacji  wyników  badań  obrazowych
w  sytuacjach  trudnych  diagnostycznie  lub  wymagających  złożonej  interpretacji  w
oparciu o dane uzyskane drogą teletransmisji dla pacjentów Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Parczewie 

W  związku  prośbą  o  wyjaśnienia  i  udzielenie  odpowiedzi  dotyczących  Materiałów
informacyjnych i  Szczegółowych Warunków konkursu ofert  SPZOZ w Parczewie  udziela
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Oferentów oraz dokonuje modyfikacji MI.

Pytanie 1:

Czy  w  związku  z  rezygnacją  z  wymogu  integracji  systemu  teleradiologii  z  systemem
RIS/PACS Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie:

Przyjmujący zamówienie  dostarczy specjalny komputer  dedykowany jako bramka służąca
do transferu obrazów w formacie DICOM na serwery oferenta podłączony do systemu PACS
lub  bezpośrednio  do  urządzeń  Zamawiającego.  Personel  Zamawiającego  zlecając  badanie
do opisu korzystając z aplikacji internetowej obsługiwanej poprzez przeglądarkę internetową
wybiera  pacjenta,  którego  badanie  ma  zostać  opisane  w  systemie  teleradiologii  dodając
do niego skan skierowania. Wykonany opis pojawia się w aplikacji oferenta wraz z pieczątką
i podpisem lekarza. Proponuje się też możliwość utworzenia dodatkowych kont dla oddziałów
co umożliwi szybki podgląd zarówno pod opis jak i obrazy danego pacjenta bezpośrednio
w  systemie  oferenta  po  zalogowaniu  się  do  aplikacji  przez  przeglądarkę  internetową
bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Takie rozwiązanie nie generuje
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia dopuszcza takie rozwiązanie, o tyle o ile pełne koszty związane z
konfiguracją aparatów do przesyłania badań do aplikacji Przyjmującego zamówienie poniesie
Przyjmujący zamówienie.

Drugim warunkiem, który musi być w takim rozwiązaniu spełniony, jest to,  aby aplikacja
przyjmująca  badania,  zbierała  badania  tylko  po  sieci  LAN  i  miała  możliwość  ręcznego
wyboru  badań/zleceń  które  będą  wysłane  przez  internet  celem  opisania,  łącznie
z utworzeniem zlecenia i skanem skierowania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogu co najmniej dwóch lekarzy medycyny
z tytułem doktora habilitowanego nauk medycznych. Oferent może zaproponować 1 lekarza
z wymienionym tytułem, który ma również tytuł profesora oraz 6 doktorów.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na proponowaną rezygnację.
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W związku z tym Zamawiający wprowadza zmiany w treści ust. 3 rozdziału III MI, tzn.:

było:

„3.  Udzielający zamówienia  wymaga,  aby przedmiot  zamówienia  był  wykonywany przez
nie mniej niż 4 lekarzy medycyny legitymujących się minimum 5-letnim doświadczeniem w
wykonywaniu  i  opisywaniu  badań  tomografii  komputerowej  oraz  cyfrowej  radiologii
pośredniej, w tym co najmniej 2 lekarzy medycyny posiadających II stopień specjalizacji w
zakresie  radiologii  i  diagnostyki  obrazowej lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie  radiologii  i
diagnostyki obrazowej. Dodatkowo Przyjmujący zamówienie musi wykazać, iż dysponuje co
najmniej  2  lekarzami  medycyny  z  tytułem  doktora  habilitowanego  nauk  medycznych  w
dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, celem sprawowania nadzoru merytorycznego
nad realizacją Umowy.”

jest:

„3. Udzielający zamówienia wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez nie
mniej  niż  4  lekarzy medycyny legitymujących  się  minimum 5-letnim doświadczeniem w
wykonywaniu  i  opisywaniu  badań  tomografii  komputerowej  oraz  cyfrowej  radiologii
pośredniej, w tym co najmniej 2 lekarzy medycyny posiadających II stopień specjalizacji w
zakresie  radiologii  i  diagnostyki  obrazowej lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie  radiologii  i
diagnostyki obrazowej. Dodatkowo Przyjmujący zamówienie musi wykazać, iż dysponuje co
najmniej  2  lekarzami  medycyny  z  tytułem  doktora  habilitowanego  nauk  medycznych  w
dziedzinie  radiologii  i  diagnostyki  obrazowej  lub 1 lekarzem z tytułem profesora doktora
habilitowanego nauk medycznych  w dziedzinie  radiologii  i  diagnostyki  obrazowej,  celem
sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją Umowy.”

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności faktury wystawionej za usługi
teleradiologii na okres 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z MI.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający  zgodzi  się  na  obniżenie  wysokości  kary wynikającej  z  §  13  pkt  3  do
wysokości  adekwatnej  do  wartości  danego  badania?  Obecna  wysokość  kary  jest
niewspółmierna do cen oferowanych za wykonywane usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z MI.
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