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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:

Dotyczy pkt  2  ppkt  3  MI  rozdział  II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI
REALIZACJI ZAMÓWIENIAMI

„Przyjmujący Zamówienie prosi o odstąpienie od wymogu dokonania integracji  systemów
informatycznych, w celu realizacji zamówienia. 

Uzasadnienie:  Integracja  systemów  informatycznych  wiąże  się  z  poniesieniem  dużych
nakładów finansowych dla obu Stron. 

Ponadto  cały  proces  jest  czasochłonny,  a  terminy  nie  tylko  zależą  od  Udzielającego
i  Przyjmującego  zamówienie  ale  również  od  dostawców  systemu  Udzielającego.
W związku z powyższym czy Udzielający wyraża zgodę, aby w ramach realizacji świadczeń
zdrowotnych z zakresu opisów badań RTG i TK oraz konsultacji w Systemie Teleradiologii,
Przyjmujący zamówienie dostarczył do Udzielającego komputer klasy PC z zainstalowaną
aplikacją do przesyłania zleceń i obrazów (pliki DICOM). Do dostarczonej aplikacji badania
mogą być przesyłane bezpośrednio z aparatu lub z posiadanego przez Udzielającego Systemu
PACS. Przesłane do aplikacji badanie uzupełnia pracownik Udzielającego - tworzy zlecenie
(wybranie  usługi  jaka  ma  zostać  opisana  z  dostępnego  słownika  oraz  wskanowanie
skierowania  do  zlecenia).  Pracownik  Udzielającego  zamówienie  wysyła  zlecenie  do
Przyjmującego zamówienie celem opisania. Aplikacja pozwala na śledzenie bieżącego statusu
zlecenia. Po wykonaniu opisu przez Przyjmującego zamówienie opis wraca do aplikacji.

Dodatkowo Opis  badania  radiologicznego  widoczny będzie  bezpośrednio  po  zakończeniu
opisu przez  lekarza  radiologa.  Opis  podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
dostępny w aplikacji,  którą  Przyjmujący udostępni  Udzielającemu zamówienie  w ramach
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współpracy Teleradiologicznej.  Dostęp do powyższej aplikacji  poprzez stronę internetową
otrzyma każda z osób upoważnionych przez Udzielającego.”

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:

Oferent prosi o wydłużenie czasów dokonania opisu badań diagnostycznych na:

Opis planowy w ciągu do 48h od chwili otrzymania danych; 

Opis cito (na ratunek życia)  do 3h od chwili otrzymania danych.

„Chwilę  otrzymania  danych”  strony  rozumieją  jako  datę  i  godzinę  zarejestrowania
kompletnego,  wykonanego  wg  standardów,  badania,  przesłanego  w formie  elektronicznej
 i  widocznego w systemie RIS/PACS Wykonawcy. 

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na wydłużenie czasów dokonania opisów.

Udzielający zamówienia wprowadza zmiany w treści ust. 5 § 3 Załącznika nr 3 MI, tzn.:

było:

„5. Chwilę otrzymania danych” strony rozumieją jako datę i godzinę widocznego w systemie 
PACS potwierdzenia otrzymania kompletnych danych w formie elektronicznej. Każde 
odstępstwo od opisu zwykłego wymaga potwierdzenia statusu opisu przez Zleceniodawcę.”

jest:

„5.  Chwilę  otrzymania  danych”  strony  rozumieją  jako  datę  i  godzinę  zarejestrowania
kompletnego,  wykonanego  wg  standardów,  badania,  przesłanego  w formie  elektronicznej
 i  widocznego w systemie RIS/PACS Przyjmującego zamówienia.”

Pytanie 3:

Oferent  prosi  o  dodatkowe  wyjaśnienia  jakiego  rodzaju  konsultacje  stanowią  przedmiot
konkursu?

Odpowiedź:

Konsultacje stanowiące przedmiot konkursu dotyczą wyników badań obrazowych (CR i TK)
w  sytuacjach  trudnych  diagnostycznie  lub  wymagających  złożonej  interpretacji,  o  czym
decyduje Udzielający zamówienia. 
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Pytanie 4:

Jaki czas opisu przewiduje Udzielający zamówienie na konsultacje? 

Uzasadnienie: Czas opisu badań przesłanych do tzw. „Konsultacji” może być realizowany
wyłącznie w trybie planowym z uwagi,  że powstający opis jest  jedynie niezależną opinią
osoby  trzeciej.  Przyjmujący  zamówienie  rekomenduje  czas  5  dni  roboczych  od  chwili
otrzymania danych. 

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na proponowany czas 5 dni roboczych.

Jednak Udzielający zamówienia zmienia treść pkt 2 ppkt 4 rozdziału II MI, tzn.:

było:

„4)  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  będzie  wykonać  i  dostarczyć  Udzielającemu
zamówienia  opis  badania  tomografii  komputerowej/cyfrowej  radiografii  pośredniej  oraz
udzielić konsultacji wyników badań obrazowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż:

a)  w  ciągu  2  godzin  od  chwili  otrzymania  pełnej  transmisji  danych  i  powiadomieniu
telefonicznym – w  przypadku badań pilnych – CITO (uznanych za takie przez Udzielającego
zamówienia),

b) w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania pełnej transmisji danych oraz skierowania – w
przypadku badań zwykłych,

c)  w  ciągu  3  godzin  od  chwili  otrzymania  pełnej  transmisji  danych  i  powiadomieniu
telefonicznym – w  przypadku badań TK wielourazowych  tzw. Polytrauma (uznanych za
takie przez Udzielającego zamówienia),”

jest:

„4)  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  będzie  wykonać  i  dostarczyć  Udzielającemu
zamówienia  opis  badania  tomografii  komputerowej/cyfrowej  radiografii  pośredniej  oraz
udzielić konsultacji wyników badań obrazowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż:

a) opis badania tomografii komputerowej/cyfrowej radiografii pośredniej w ciągu 2 godzin od
chwili otrzymania pełnej transmisji danych i powiadomieniu telefonicznym – w  przypadku
badań pilnych – CITO (uznanych za takie przez Udzielającego zamówienia),

b) opis badania tomografii komputerowej/cyfrowej radiografii pośredniej w ciągu 24 godzin
od  chwili  otrzymania  pełnej  transmisji  danych  oraz  skierowania  –  w  przypadku  badań
zwykłych,

c)  opis  badania  tomografii  komputerowej  w ciągu  3  godzin  od  chwili  otrzymania  pełnej
transmisji danych i powiadomieniu telefonicznym – w przypadku badań TK wielourazowych
tzw. Polytrauma (uznanych za takie przez Udzielającego zamówienia),

d)  konsultacja  badania  tomografii  komputerowej/cyfrowej  radiografii  pośredniej  w  ciągu
3 godzin od chwili otrzymania pełnej transmisji danych i powiadomieniu telefonicznym –
w  przypadku badań pilnych – CITO (uznanych za takie przez Udzielającego zamówienia),
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e)  konsultacja  badania  tomografii  komputerowej/cyfrowej  radiografii  pośredniej  w  ciągu
48 godzin od chwili otrzymania pełnej transmisji danych oraz skierowania – w przypadku
badań zwykłych,

f)  konsultacja  badania  tomografii  komputerowej  w ciągu  3  godzin  od  chwili  otrzymania
pełnej  transmisji  danych  i  powiadomieniu  telefonicznym  –  w  przypadku  badań  TK
wielourazowych  tzw. Polytrauma (uznanych za takie przez Udzielającego zamówienia).”

W związku z powyższym Udzielający zamówienia zmienia treść ust. 4  § 3 Załącznika nr 3
do MI, tzn.:

było:

„4. Opisy badań oraz konsultacje będą wykonywane i dostarczane Udzielającemu zamówienia
całodobowo, przez 7 dni w tygodniu w terminie:

1) opis/konsultacja w trybie zwykłym w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania danych,

2) opis/konsultacja w trybie nagłym w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania danych,

3) opis/konsultacja badań TK wielourazowych  tzw. Polytrauma w ciągu 3 godzin od chwili 
otrzymania danych”

jest:

„4. Opisy badań oraz konsultacje będą wykonywane i dostarczane Udzielającemu zamówienia
całodobowo, przez 7 dni w tygodniu w terminie:

1) opis w trybie zwykłym w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania danych,

2) opis w trybie nagłym w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania danych,

3) opis badań TK wielourazowych  tzw. Polytrauma w ciągu 3 godzin od chwili otrzymania
danych,

4) konsultacja w trybie zwykłym w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania danych,

5) konsultacja w trybie nagłym w ciągu 3 godzin od chwili otrzymania danych,

6)  konsultacja badań  TK wielourazowych   tzw.  Polytrauma w ciągu  3  godzin  od  chwili
otrzymania danych.”

Podpisał:

mgr Janusz Hordejuk

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
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