
 

Hrubieszów, dnia 08.01.2021 

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przesyłania oryginałów opisów badań 

poczta? Lekarze radiolodzy opisujący badania w teleradiologii znajdują się w 

różnych zakątkach polski, a także świata, co stanowi ogromne utrudnienie. 

Dodatkowo opisy podpisywane są przez lekarzy podpisem elektronicznym 

(certyfikatem kwalifikowanym). 

 

Odp.: Tak -Zamawiający zrezygnuje z wymogu przesyłania oryginałów opisów 

pocztą. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu opisu badania CITO do 2 h? 

Badania wielonarządowe, np. politrauma, wymagają dokładnego opisu, którego 

wykonanie w czasie jednej godziny jest niemożliwe. 

 

Odp.: Tak –Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu badania CITO do 2 h. 

 

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty dokumentów 

potwierdzających posiadanie uprawień i kwalifikacji lekarzy radiologów? 

Posiadając bazę kilkudziesięciu lekarzy Oferent musiałby dołączyć 

kilkadziesiąt/kilkaset kserokopii. 

 

Odp.: Tak –Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty 

dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji lekarzy 

radiologów 

 

4. Zgodnie ustawą o teleradiologii lekarz opisujący powinien podpisywać badania 

certyfikatem kwalifikowanym. Taki opis stanowi oryginałem, więc tym samym nie 

ma potrzeby przesyłania opisów w formie papierowej. Czy Zamawiający 

zrezygnuje z tego wymogu? Nasi lekarze opisują badania w różnych regionach i 

przesyłanie opisów papierowych co 2 tygodnie stanowi ogromne utrudnienie i 

niepotrzebne koszty, zwłaszcza biorąc pod uwagę powyższe. Dodatkowo możemy 

zaproponować odsyłanie podpisanych elektronicznie dokumentów PDF do 

systemu PACS Zamawiającego. 

 

Odp.: Tak -Zamawiający zrezygnuje z wymogu przesyłania oryginałów opisów 

pocztą. 

 

5. Ze względu na wysokie koszty integracji z systemem PACS oraz w dalszej 

kolejności integracji HL7 czy Zamawiający może zapewnić minimalną ilość badań 



lub wskazać szacunkową ilość badań przekazywanych do opisu odpowiadający 

tym samym na rentowność inwestycji ponoszonych przez Przyjmującego 

zamówienie? 

 

Odp.:  Zamawiający nie może zapewnić minimalnej ilości badań. Szacunkowa 

ilość badań to ok. 20 dziennie.  

 

6. Z racji gwarancji na zakupiony w przetargu system PACS wraz z tomografem 

Zamawiający powinien posiadać możliwość podłączenia systemu teleradiologii 

bez dodatkowych kosztów po stronie Przyjmującego zamówienie. Czy zatem 

Zamawiający pokryje koszty licencji, konfiguracji i gwarancji systemu PACS na 

podłączenie teleradiologii co byłoby zasadne zgodnie ze zdaniem poprzednim? 

 

Odp.: NIE -  Zamawiający nie pokryje kosztów. System PACS nie został 

zakupiony wraz z tomografem. Istniejący system PACS obecnie wykorzystywany 

będzie rozbudowany przez firmę ARCHIMEDIC. 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania komputera służącego jako 

tzw. bramka PACS służąca do szyfrowania i przekazywania obrazów oraz 

komunikatów HL7 do systemu Przyjmującego zamówienie? 

 

Odp.:  TAK - Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania komputera 

służącego jako tzw. bramka PACS służąca do szyfrowania i przekazywania 

obrazów oraz komunikatów HL7 do systemu Przyjmującego zamówienie, po 

uzgodnieniu z dostawcami HIS i RIS (GEM, ARCHIMEDIC) 

 

8. Badania wielonarządowe lub też z podaniem środka kontrastowego są bardziej 

wymagające czasowo (przykładowo politrauma lub klatka piersiową z jamą 

brzuszną i miednicą). Wielokrotnie tego typu badania zlecane są w trybie CITO, 

zatem czy Zamawiający wydłuży czas na opis badania w trybie CITO do 2 godzin 

lub też zrezygnuje z kar dla tego trybu. Dla nas jak podmiotu medycznego badania 

te stanowią najwyższy priorytet, jednakże praktyka pokazuje, że dla badań 

złożonych 1 godzina to zdecydowanie zbyt krótki czas. Bierzemy również pod 

uwagę, że lekarz opisujący musi pobrać zdecydowanie więcej obrazów przy tego 

typu badaniach. 

 

Patrz: Tak –Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu badania CITO do 2 h. 

. 

 

 


