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Dotyczy  „Świadczenie usług opisów radiologicznych za pomocą (RTG i TK)przy 

pomocy teleradiologii dla SP ZOZ w Siemiatyczach” 

 

1. Czy Zamawiający dopuści, aby kopie dokumentów lekarzy tj. dyplomów ukończenia 

studiów, NPWZ i dokumentów specjalizacji przesłane dopiero po ogłoszeniu Wykonawcy? 

Przy kilkudziesięciu lekarzach radiologach dokumentacja ta zajmowałaby setki stron. 

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę aby w/w dokumenty były dostarczone po wyborze 

oferty jednakże przed podpisaniem umowy. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści, aby była możliwość przesłać ofertę drogą mailową np. skanem 

podpisanym i opieczętowanym na każdej stronie? Lub pliki podpisane podpisem cyfrowym? 

Jeśli tak, to na jaki adres email? 

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę. Ofertę przesłaną drogą elektroniczną należy 

utworzyć w formacie pdf podpisać podpisem kwalifikowalnym (zalecany podpis 

wewnętrzny) lub zaufanym, po czym spakować, zaszyfrować i przesłać na adres 

zamowienia.publiczne@spzozsiemiatcze.pl  hasło należy przesłać po godzinie 

wyznaczonej jako godzina otwarcia w oddzielnej wiadomości. 

 

3. Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie polegające na logowaniu się Zamawiającego na 

portal teleradiologiczny przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, a portal ten będzie 

dostępny 24h na dobę 7 dni w tygodniu? W portalu tym będą widoczne wszystkie badania 

przesłane do opisu do teleradiologii, wszystkie wykonane opisy, a gotowy opis będzie można 

wydrukować, zapisać, nagrać na płytę itd. (bez integracji HL7) 

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Obecnie jest stosowane w 

placówce Zmawiającego. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści, aby badania cito-cito opisane były w terminie do 3h, zamiast 2h? 

Odp. Tak Zmawiający dopuszcza. 

 

5. Jeśli integracja HL7 jest konieczna, to czy Zamawiający zna ofertę cenową na integrację ze 

strony producentów RIS/PACS? 

Odp. Zamawiający zaleca dokonanie integracji. Wykonawca samodzielnie zgłasza się do 

dostawcy po uzyskanie oferty na integrację HL7. Dane dostawcy oraz nazwy 

oprogramowania zostały podane już na stronie Zmawiającego. 

Powyższa integracja w rozbiciu na caly okres trwania umowy nie będzie stanowiła 

dużych kosztów po stronie Wykonawcy. 

 

 

Dyrektor SP ZOZ 

Andrzej Szewczuk 

/podpis w oryginale/ 
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