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Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT
Dotyczy: konkursu ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sporządzania
opisów badań rentgenowskich i tomografii komputerowej drogą teleradiologii dla SPZOZ
w Krotoszynie
Nr sprawy: ZPDO/1K/19

1 Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opisywanie badań przez Przyjmującego Zamówienie na
podstawie własnego rozwiązania bez integracji HL7 z oprogramowaniem Zamawiającego,
jednakże będącego alternatywnym rozwiązaniem, w pełni bezpiecznym, spełniającym wszelkie
wymogi do opisywania badań w systemie zdalnym?
Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę.
2 Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu opisu badań na poniższe:
- Zlecone do wykonania w danym dniu określone jako pilne opisy badań TK i RTG będą
wykonywane i przekazywane Udzielającemu zamówienia w tym samym dniu (wykonanie opisu
do 120 minut od czasu zakończenia transmisji danych).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu opisu badań RTG
oznaczonych jako pilne (Zlecone do wykonania w danym dniu określone jako pilne opisy badań
RTG będą wykonywane i przekazywane Udzielającemu zamówienia w tym samym dniu
(wykonanie opisu do 120 minut od czasu zakończenia transmisji danych).
Badania TK oznaczone jako pilne pozostają bez zmian – zgodnie z SWKO
- Zlecone do wykonania w danym dniu określone jako planowe opisy badań TK i RTG będą
wykonywane i przekazywane Udzielającemu Zamówienia do 72h od czasu zakończenia
transmisji danych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3 Pytanie:
W związku z pogłębiającym się deficytem lekarzy radiologów w polskim systemie ochrony
zdrowia zastosowanie kar umownych w paragrafie 11 ust. 1. Umowy może spowodować brak
chęci współpracy ze strony lekarzy radiologów. Czas opisu badania determinuje niejednokrotnie
szereg czynników klinicznych. W związku z powyższym chciałabym zapytać czy Udzielający
zamówienia wyrazi zgodę na zmianę zapisów w paragrafie 11 ust. 1. na następujące?:
W przypadku niedotrzymania terminu określonego w paragrafie 2 ust. 9 i 10 Przyjmujący
Zamówienie zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu Zamówienia karę umowną w
wysokości 10% ceny wykonywanego opisu badania.
Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę.

1

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SWKO stanowią integralną część SWKO, należy je uwzględnić i
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Krotoszyn, dnia 07.06.2019r.
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