
 

 
 

 
 

Braniewo, 19.07.2018 r. 

 

 

Strony zainteresowane  

przedmiotowym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 

Platforma e-usług medycznych oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 

Lekarskiej w Braniewie Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu 

dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego 2014-2020. " 

 
Znak sprawy 2/ZP/2018  

 

 
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie   

nr RPWM .03.02.00-28-0002/17-00  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie, 

działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) niniejszym zawiadamia o 

tym, że 13 - 19 lipca 2018 r. Wykonawcy zainteresowani udziałem wprowadzonym postępowaniu, 

zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ. 

Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy:  Ogólne, zał. 1A do SIWZ Pytanie: Prosimy o podanie z jakiego systemu części 

białej i jakiej firmy korzysta obecnie Zamawiający. 

Odpowiedź  

System KS SOMED firmy Kamsoft. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy: Ogólne, zał. 1A do SIWZ  

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie użytkowanego systemu wraz z 

wymaganym rozszerzeniem w ramach Zamówienia, jeżeli tak – prosimy o podanie obecnie 

użytkowanych u Zamawiającego modułów wraz z ich opisem i wymaganiami 

funkcjonalnymi.  

Odpowiedź 

Zamawiający zaakceptuje wymianę istniejącego systemu pod warunkiem  

zachowania ilości stanowisk, obecnej funkcjonalności, przeniesienia wymaganych  

danych i dodatkowego przeszkolenia wszystkich operatorów z obsługi nowego  

systemu. Obecnie Zamawiający eksploatuje system na 14 stanowiskach  

komputerowych, z których 11 to gabinety medyczne, zaś pozostałe 3 to  

stanowiska rejestracji i administracyjne. Działa integracja HL7 pomiędzy  

systemem medycznym (KS-SOMED) a pracowni diagnostyki obrazowej (Synektik). 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy: Ogólne, zał. 1A do SIWZ  



 

 
 

 
 

Pytanie: Proszę podać dokładnie z jakimi programami ma integrować się system. Prosimy o 

podanie nazw oraz producentów oprogramowania. Wnosimy o udostępnienie wykonawcom 

szczegółowych danych technicznych niezbędnych do przeprowadzenia integracji oraz 

dokumentacji dotyczącej sposobu komunikacji tych systemów (zdolność komunikacji, sposób 

komunikacji, wersja HL7, opis transakcji, konstrukcja pliku komunikatu transakcji, pełna 

dokumentacja techniczna umożliwiająca integrację, opisane widoki baz danych, procedury 

składowe i inne informacje, które są konieczne do przeprowadzenia integracji). Wnosimy 

również o podanie pełnego zakresu czynności jakie ma zrealizować Wykonawca, aby można 

było uznać, że spełnił on wymagania przedmiotu zamówienia w zakresie integracji. 

Odpowiedź  

Integracja dotyczy Partnera Projektu – Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie, w 

zakresie przekazywania zleceń na badania laboratoryjne i zwrotu wyników. PCM 

użytkuje program firmy Eurosoft.  Protokołem wymiany danych ma być HL7. 

 

Pytanie 4  

Dotyczy: Ogólne, zał. 1A do SIWZ  

Pytanie: Czy jeśli Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie użytkowanego oprogramowania 

czy będzie wymagana migracja danych? Jeśli tak, wnosimy o udostępnienie wykonawcom 

szczegółowych danych technicznych niezbędnych do przeprowadzenia migracji oraz 

wprowadzenie do SIWZ pełnej listy baz danych, z których ma nastąpić migracja danych, wraz 

ze wskazaniem wszystkich technicznych informacji, dzięki którym możliwa będzie ta 

migracja, a w szczególności m.in.:  

a. ilość i rodzaje baz danych (proste czy złożone, relacyjne czy obiektowe itp. Itd.), 

b. struktura poszczególnych baz danych (rodzaje i ilość tabel, zakres i opis danych w tabelach, 

relacje pomiędzy danymi, zainstalowane procedury po stronie serwera baz danych itp.),  

c. rozmiar baz danych,  

d. sposób migracji ze wskazaniem na dane, które maja pierwszeństwo, informacji na temat 

spójności danych etc.,  

e. zakres danych podlegających migracji (dane z jakich obszarów za jakie lata oraz wskazanie 

tabeli, pól oraz powiązań pomiędzy tabelami – jeżeli nie wynikają wprost z przedstawionej 

struktury bazy danych),  

f. hasła dostępu umożliwiające dostęp do danych.” Wnosimy również o podanie pełnego 

zakresu czynności jakie ma zrealizować Wykonawca, aby można było uznać, że spełnił on 

wymagania przedmiotu zamówienia w zakresie migracji. 

Odpowiedź 

Rodzaj i rozmiar danych do przeniesienia z systemu KS-SOMED (stan na dzień  

udzielenia odpowiedzi, docelowo wartości mogę się zwiększyć): 

- użytkownicy Zamawiającego z uprawnieniami (operatorzy systemu) - 59 

-personel medyczny - 49 

-dane osobowe pacjentów (ze wsparciem uzupełnienia kodyfikacji TERYT) - 39216 

-świadczenia medyczne (zrealizowane i zarezerwowane do realizacji)  - 896273 

-skierowania - 290359  

-terminy przyjęć - 237347   (w tym umówione od dnia 17-07-2018 - 1366) 

-deklaracje POZ - 12496 

-kolejki oczekujących  - 1717 

-weryfikacje uprawnień pacjentów do świadczeń pozyskiwanych z systemu Ewuś -  

313903 

-weryfikacje uprawnień pacjentów do świadczeń pozyskiwanych na podstawie  



 

 
 

 
 

dokumentów w wersji papierowej - 3265 

-podmioty medycznych zewnętrznych zlecających realizację świadczeń - 270 

-personel zlecający świadczenia z podmiotów zewnętrznych - 847 

-informacje dotyczące realizacji recept - 70643 

-danych umożliwiających zachowanie ciągłości rozliczeń i sprawozdawczości z  

NFZ wraz z możliwością wykonywania korekt (5 lat wstecz) z nowego systemu EDM  

(bez możliwości wykorzystywania wygaszanego systemu). Zamawiający dostarczy  

pliki wymiany danych z NFZ z całego 5 letniego okresu rozliczeniowego (SWAD,  

P_SWI, DEKL, P_DEKL, REF) - 1823 raportów 

Łączna wielkość źródłowej bazy danych - 12,5 GB. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy: zał. 1A do SIWZ, pkt 5.1 Interfejs użytkownika, 4 Wymaganie: System musi 

zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych.  

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wyszukiwanie bez użycia znaków specjalnych? W 

znacznym stopniu usprawnia to proces wyszukiwania dzięki braku konieczności zapamiętania 

znaków specjalnych i zmiany kryteriów wyszukiwania.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie zał. 1A do SIWZ, pkt 5.1. 

Zamawiający wymaga minimalnie możliwość wyszukiwania wg polskich znaków 

diaktrytycznych oraz możliwość wyszukiwania dowolnego ciągu przez pisanie symbolu 

specjalnego( np. *, %, ?, lub inny zdefiniowany przez dostawcę) 

 

Pytanie  6 

Dotyczy: zał. 1A do SIWZ, pkt 5.2 Moduł Rejestracja, 5 Wymaganie: Możliwość 

rejestrowania pacjentów poza ustalonymi godzinami funkcjonowania systemu.  

Pytanie: Co Zamawiający ma na myśli pisząc „poza ustalonymi godzinami funkcjonowania 

systemu? Prosimy o podanie przykładu.  

Odpowiedź: 

 Zamawiający oczekuje możliwości dopisania doraźnego terminu pracy w celu przyjęcia 

pacjenta po godzinach wynikających z zdefiniowanego harmonogramu pracy.  

 

Pytanie 7 

Dotyczy: zał. 1A do SIWZ, pkt 5.2 Moduł Rejestracja, 6  

Wymaganie: W systemie jest możliwość podglądu, anulowania oraz usunięcia zaplanowanej 

wizyty dla pacjenta.  

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość podglądu i usunięcia wizyty bez anulowania?  

Odpowiedź 

Tak,  pod warunkiem, że w systemie zostanie ślad po usuniętej wizycie (minimum 

jakiego pacjenta dotyczyła w jakim terminie i kto usunął). 

 

 

Pytanie 8  

Dotyczy: zał. 1A do SIWZ, pkt 5.2 Moduł Rejestracja, 13  

Wymaganie: W systemie możliwe jest ustalenia tygodniowych grafików pracy z określeniem 

co ile tygodni dany grafik ma być powielany.  

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość określenia tygodniu, w które grafik ma 

obowiązywać? Na przykład pierwszy miesiąca, drugi miesiąca, parzyste, nieparzyste itd. ?  



 

 
 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy: zał. 1A do SIWZ, pkt 5.3 Gabinet lekarski, 12  

Wymaganie: System umożliwia anulowanie zaplanowanej wizyty pacjentowi.  

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość usunięcia wizyty? 

Odpowiedź 

Tak,  pod warunkiem, że w systemie zostanie ślad po usuniętej wizycie (minimum 

jakiego pacjenta dotyczyła w jakim terminie i kto usunął). 

 

Pytanie 10 

Dotyczy: zał. 1A do SIWZ, pkt 5.3 Gabinet lekarski, 14  

Wymaganie: System umożliwia przyjęcie pacjenta z listy poza kalendarzem, z 

wprowadzeniem właściwych informacji do systemu. Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli 

możliwość zarezerwowania wizyty z poziomu Gabinetu? Jeżeli nie, prosimy o rozwinięcie 

wymagania. 

Odpowiedź 

Tak, chodzi o możliwość przyjęcia pacjenta bez wcześniejszego umawiania terminu.  

 

Pytanie 11 

Dotyczy: zał. 1A do SIWZ, pkt 5.3 Gabinet lekarski, 36  

Wymaganie: Tworzenie własnego wzorca wydruku historii wizyt (format oraz zawartość).  

Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli możliwość stworzenia formularzy i zawartości 

wzorców na etapie wdrożenia dostosowanych do potrzeb Zamawiającego?  

Odpowiedź 

Zamawiający ma na myśli możliwość stworzenia formularzy i zawartości wzorców na 

etapie wdrożenia a także zmodyfikowania na etapie użytkowania systemu.  

  

Pytanie 12  

Dotyczy: zał. 1A do SIWZ, pkt 5.3 Gabinet lekarski, 52 Wymaganie: W systemie możliwe 

jest definiowanie własnych wzorów skierowań (format, zawartość).  

Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli możliwość stworzenia wzorów skierowań na etapie 

wdrożenia dostosowanych do potrzeb Zamawiającego?  

Odpowiedź 

Zamawiający ma na myśli możliwość stworzenia formularzy i zawartości wzorców na 

etapie wdrożenia a także zmodyfikowania na etapie użytkowania systemu.  

 

Pytanie 13 

Dotyczy: zał. 1A do SIWZ, pkt 5.3 Gabinet lekarski, 70 Wymaganie: Możliwość 

automatycznego oznaczenia w terminarzu, że wizyta się odbyła.  

Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli możliwość automatycznego skreślenia z kolejki z 

powodu realizacji świadczenia?  

Odpowiedź 

Tak. 

 

Pytanie 14  



 

 
 

 
 

Dotyczy: zał. 1A do SIWZ, pkt 5.4 Moduł pracownia Rehabilitacji, 18 Wymaganie: System 

umożliwia anulowanie zarezerwowanych cyklów zabiegów z określeniem powodu anulacji.  

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość odwołania cykli zabiegów? 

 

Odpowiedź 

Tak,  pod warunkiem, że w systemie zostanie ślad po usuniętej wizycie (minimum 

jakiego pacjenta dotyczył, w jakich terminów i kto usunął). 

 

Pytanie 15 

Dotyczy: Pkt. XV Oprogramowanie systemu ochrony danych (backup) 

Ppkt. 11 Porty dodatkowe (5 x USB, w tym co najmniej 3 x 3.0 (nie dopuszcza się 

zewnętrznego replikatora portów USB), 2 x Esata, 1x HDMI 1.4b) 

Czy zamawiający dopuści użycia następujących parametrów  (4 x USB, w tym co najmniej 3 

x 3.0 (nie dopuszcza się zewnętrznego replikatora portów USB),  1x HDMI 1.4b) 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.  

 

Pytanie 16 

Dotyczy: Pkt. XV Oprogramowanie systemu ochrony danych (backup) 

Ppkt. 14 Obsługa aplikacji (Virtual Box, KODI, Antywirus, VPN Client, VPN Server) 

Czy zamawiający dopuści zapis „Obsługa aplikacji (Virtual Box, Antywirus, VPN Client, 

VPN Server)? 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.  

 

Pytanie 17 

Dotyczy: Pkt. XV Oprogramowanie systemu ochrony danych (backup) 

Ppkt. 11 Zasilanie (Zasilacz zewnętrzny max. 100W) 

Czy zamawiający dopuszcza moc zasilacza 250W? 

Odpowiedź 

 Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.  

 

Pytanie nr 18 

Załącznik nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania sprzętowe, Skaner 

do digitalizacji 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne wraz ze skaner 

dokumentów o parametrach:  

Nazwa Minimalne parametry 
Spełnienie 
parametrów 

(TAK/NIE) 

Funkcje urządzenia Kopiarka, drukarka, skaner  

Prędkość druku Min. 40 str./min.  

Rozdzielczość drukowania 1200 na 1200 dpi  

Pamięć RAM Min. 1024MB  

Jeżyki drukarki PCL5e, PCL6, Adobe PostScript 3  

Interfejs USB 2.0, Gniazdo SD, Ethernet  

Obsługiwane systemy operacyjne Min. Windows 7/8/8.1, Windows Server 2012r@  



 

 
 

 
 

Podajnik dokumentów Urządzenie musi posiadać automatyczny podajnik dokumentów ARDF  

Oprogramowanie 

Oprogramowanie zainstalowane bezpośrednio na urządzeniu MFP ma 
umożliwiać skanowanie dokumentacji medycznej bezpośrednio do 

kartoteki pacjenta w systemie gabinetowym 

Logowanie do aplikacji zainstalowanej na urządzeniu za pomocą tych 
samych poświadczeń co  w systemie gabinetowym 

 

Gwarancja Min. 24 miesiące producenta  

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących Skanera do digitalizacji. 

 

Pytanie nr 19 

Załącznik nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania sprzętowe, Pamięć 

masowa oraz serwer do archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści w urządzeniach: 

1. Poziom RAID: JBOD, 0, 1, 5, 6, 10? 

2. Obsługiwane protokoły i standardy: CIFS, AFP, NFS, FTP, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN; 

Funkcja hibernacji HDD? 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących Pamięci masowej oraz serwera do 

archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej 

 

Pytanie nr 20 

Załącznik nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania sprzętowe, Tablety na 

wizyty domowe 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści tablet o parametrach:  

Nazwa Minimalne parametry 
Spełnienie parametrów 

(TAK/NIE) 

Typ urządzenia  Tablet z mobilną stacją dokującą   

Przekątna ekranu  10,1 cali   

Rozdzielczość ekranu  1280 x 800 pikseli   

Technologia podświetlenia  LED   

Wyświetlacz dotykowy  TAK   

Typ ekranu dotykowego  Pojemnościowy   

Wbudowana pamięć  128GB   

Wbudowana pamięć RAM  4096MB   

Klasa procesora  Intel Atom Quad Core   

Układ graficzny  Zintegrowany   

Łączność i transmisja danych  Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0  

Złącza zew  Micro-HDMI, audio combo jack, USB 2.0   

Wbudowany aparat cyfrowy  TAK   

System operacyjny 
Zainstalowany system operacyjny współpracujący z oferowanym 

oprogramowaniem medycznym. 
 

Dodatkowe wyposażenie Mobilna stacja dokująca (klawiatura z  tuochpadem)  

Gwarancja producenta Min. 12 miesięcy  

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących tabletów. 

 

Pytanie nr 21 

Załącznik nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania sprzętowe, Budowa sieci 

bezprzewodowej Wi-Fi (6 punktów dostępowych) W OPZ Zamawiający wymaga protokołu - IEEE 

802.3af – Power over Ethernet oraz Passsive PoE, natomiast te dwa wymagania nie mogą występować 

jednocześnie.  

Prosimy o informację czy urządzenie ma wspierać standard PoE 802.3 af? 



 

 
 

 
 

Odpowiedź  

Zamawiający oczekuje ze urządzenie będzie wspierać standard PoE 802.3 af. 

 

Pytanie nr 22 

Załącznik nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania sprzętowe, 

Oprogramowanie systemu ochrony danych (backup) 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści w urządzeniach: 

1. Pamięć RAM minimum 2 GB SO-DIMM DDR3 możliwość rozbudowy do 8GB? 

2. Obsługę protokołów Syslog, FTP , TFTP, WebDAV, AFP, NFS, Rsync, SSH, HTTPS, SFTP, 

HTTP, Proxy, SNMP? 

3. Porty dodatkowe: 3 x USB 3.0 (nie dopuszcza się zewnętrznego replikatora portów USB), 2 x 

RJ45? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących oprogramowania systemu ochrony danych 

(backup). 

 

Pytanie nr 23 

Zal nr 1 A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 

Systemu 

Założenie projektu: Zamawiający zakłada, że tzw. podstawowa instancja systemu (oprogramowanie, 

baza danych)będzie funkcjonowała na infrastrukturze teleinformatycznej zlokalizowanej w 

przychodni. Natomiast zapasowa -będzie zlokalizowana na infrastrukturze teleinformatycznej 

zlokalizowanej zewnętrznym centrum przetwarzania danych (chmura obliczeniowa). 

Wobec braku wystarczająco szybkiego łącza internetowego, realizacja powyższego jest w praktyce 

niemożliwa. Czy Zamawiający zaakceptuje instalację zapasowej instancji systemu w siedzibie 

Przychodni? 

Odpowiedź 

TAK 

 

Pytanie nr 24 

Zal nr 1 A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 

Systemu Integracja Partnerów Projektu: Dostawca systemu informatycznego PCM Braniewo został 

zobligowany do współpracy z Wykonawcą Systemu WSPL Braniewo w celu realizacji integracji. 

Prace informatyczne w zakresie potrzebnym do uruchomienia integracji oznaczają powstanie kosztów 

po obu stronach, tj. Wykonawcy systemu dla Zamawiającego oraz Dostawcy systemu PCM. Czy 

zobligowanie do współpracy Dostawcy systemu z PCM oznacza, że koszty integracji po stronie PCM 

nie są przedmiotem zamówienia? 

Odpowiedź 

Koszty integracji po stronie PCM nie są przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie nr 25 

Zal 1B - Dostawa i uruchomienie sprzętu i oprogramowania 

XIV. Oprogramowanie antywirusowe : Pakiet oprogramowania antywirusowego wraz z lokalnym 

firewalllem  umożliwiający użytkowanie rozwiązania na 200 stacjach roboczych. 

Ile dokładnie stacji roboczych i serwerów planuje zabezpieczyć Zamawiający za pomocą 

oprogramowania antywirusowego? 

Odpowiedź  

Zamawiający planuje zabezpieczyć oprogramowaniem antywirusowym około 35-40 

stacji roboczych i serwerów 
 



 

 
 

 
 

Pytanie nr 26 

Dot. Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. 3. Założenie projektu. 

Czy w przypadku systemów opartych o technologię desktopową (instalacja aplikacji na stacjach 

klienckich) Zamawiający za spełnienie ww. warunku uzna instalację jedynie bazy danych w chmurze, 

jako środowiska zapasowego? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących oprogramowania 

Pytanie nr 27  

Dot. Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. 6. E-usługi .Wymagania Ogólne 

Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji interfejsów integracyjnych do systemu OSOZ. 

Czy Zamawiający posiada ofertę ze strony firmy OSOZ określającą warunki biznesowe / koszty 

podłączenia do platformy OSOZ wraz z deklaracją wykonania przez firmę Kamsoft usługi 

integracyjnej na warunkach określonych w SIWZ? Jeśli nie, prosimy o wykreślenie wymogu. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie  posiada specyfikacji interfejsów komunikacyjnych OSOZ, nie potrafi też 

wycenić kosztów integracji. Wykorzystanie technologii chmurowej OSOZ do uruchomienia e-

usług jest tylko jednym z wariantów realizacji przedmiotu zamówienia. W opisie Zamawiający 

wymienia również inne metody. 

Pytanie nr 28  

Dot. Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. 5.3 Gabinet lekarski, ppkt. 83 

Prosimy o doprecyzowanie wymagania. Nie ma możliwości zapewnienia dostępu do wszystkich aptek 

działających na rynku i zapewnić, że apteka na taką rezerwację pozwoli, co wyklucza możliwość 

spełnienia tego wymogu przez każdego potencjalnego Wykonawcę. Prosimy o usunięcie tego 

wymogu. 

Odpowiedź  

Zamawiający wykreśla w/w wymaganie 

Pytanie nr 29 

Dot. Załącznik nr 1A do SIWZ, pkt. 4.4 Wymagania dla integracji Systemu z systemami 

zewnętrznymi, ppkt. 5 

a) Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji interfejsów integracyjnych systemu RIS/PACS 

firmy Synektik. Czy Zamawiający posiada ofertę ze strony firmy Synektik określającą warunki 

biznesowe / koszty podłączenia do systemu RIS/PACS wraz z deklaracją wykonania przez firmę 

Synektik usługi integracyjnej na warunkach określonych w SIWZ? Jeśli nie, prosimy o wykreślenie 

wymogu 

b) Prosimy o określenie szczegółowych wymagań na "tożsame rozwiązanie Platformy DICOM 

służące do realizacji zleceń badań diagnostycznych RTG jej opisu, udostępniania i archiwizacji". 

Odpowiedź  

Zamawiający nie  posiada specyfikacji interfejsów integracyjnych systemu RIS/PACS 

firmy Synektik , nie potrafi też wycenić kosztów integracji.  Nie posiadamy żadnych 

warunków biznesowych. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez 

WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów 

do złożenia ofert w postępowaniu. Zmiany wprowadzone do SIWZ nie 

prowadzą do zmiany treści ogłoszenia. 
 


