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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Dot. Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań RTG                           

i Tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię 

 

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści Warunków Konkursowych, 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, przesyła stosowne 

wyjaśnienia: 

 

I. 

1. pytanie: Czy jesteście Państwo skłonni podzielić przedmiot konkursu na badania Cito                         

i badania planowe? 

Odpowiedź : Udzielający Zamówienie informuje, że nie ma możliwości rozdziału pakietu na 

opisy cito i opisy planowe. 

II. 

1. Czy Zamawiający pisząc "Przyjmujący zamówienie zapewni Udzielającemu zamówienia 

sprzęt do przesyłania danych obrazowych łącznie z konfiguracją oprogramowania na nim 

zainstalowanym" ma na myśli również komputer wraz z monitorem, z którego będą 

przesyłane badania do systemu? Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie opierające się na 

mikrotiku (tzn. routerze), który pozwoli na utworzenie VPN pomiędzy Zamawiającym a 

Przyjmującym zamówienie? 

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia pisząc "Przyjmujący zamówienie zapewni 

Udzielającemu zamówienia sprzęt do przesyłania danych obrazowych łącznie z 

konfiguracją oprogramowania na nim zainstalowanym" ma na myśli również komputer 

wraz z monitorem, z którego będą przesyłane badania do systemu. Udzielający 

Zamówienia dopuszcza również rozwiązanie opierające się na mikrotiku i utworzenie 

VPN pomiędzy Zamawiającym a Przyjmującym zamówienie. 

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisywanie opisów badań z pomocą certyfikatu ZUS 

lekarza? Na gotowym opisie widoczne będzie także faksymile tzn. podpis z pieczątką.  



Odpowiedź: Tak. 

3.Czy Zamawiający wymaga integracji HL7 z systemem Pixel? Integracja taka 

pozwoliłaby na automatyczny powrót opisu badania do systemu Pixel Zamawiającego, 

bez konieczności logowania się na portal teleradiologii i kopiowania treści opisu. 

Odpowiedź: Nie. 

4.Czy Zamawiający planuje przesyłać do teleradiologii także badania TK angio, Tk 

porównawcze lub TK onkologiczne? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopisze takie 

pozycje w tabelce z cenami? Takie badania są zazwyczaj droższe niż klasyczne TK.  

Odpowiedź: Badania zgodnie z pakietem nr 1. 

5.Czy Zamawiający wymaga, aby firma teleradiologiczna zatrudniała grupę co 

najmniej 60 lekarzy radiologów, aby zapewnić ciągłość pracy nawet w czasie 

wakacyjno-urlopowym ?  

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia wymaga ciągłości pracy nawet w czasie 

wakacyjno – urlopowym.  

6.Czy Zamawiający dopuści przerwę w działaniu systemu teleradiologii (w celu 

aktualizacji systemu, wgrania nowych narzędzi lub funkcjonalności) raz na pół roku 

trwającą max do 8 h?  

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia dopuszcza przerwę w działaniu systemu 

trwającą nie dłużej niż 8 godzin z zastrzeżeniem, że Przyjmujący zamówienie 

poinformuje minimum 7 dni wcześniej o planowanej przerwie.  

7.Czy Zamawiający wymaga, aby wśród lekarzy radiologów opisujących badania 

znajdowały się co najmniej 4 osoby z tytułem doktora nauk medycznych?  

Odpowiedź: Nie. 

 

III. Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zmianę paragrafu 9 pkt. 2 jak poniżej: 

„2. W przypadku niedostosowania się do wymogów określonych w paragrafie 2 pkt. 17, 

Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości badania za każdy 

stwierdzony przypadek. 

ODP: Podtrzymujemy zapisy projektu umowy. 

Zatwierdził: 

dr n. ekon. Grzegorz Materna - Dyrektor  


