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fax Zamówień Publicznych: 83/355-21-13

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/9/2011
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na informatyzację SPZOZ w Parczewie i zakup sprzętu 
komputerowego i sieciowego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 
03.08.2011r nr 2011/S 147-244475

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W  związku  z  wnioskami  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), 
SPZOZ  w  Parczewie  udziela  odpowiedzi,  a  w  zasadzie  dokonuje  korekty  wcześniej  już 
złożonych wyjaśnień.

Treść  niniejszych  wyjaśnień  (korekt),  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  przesyła  się 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Dotyczy pisma SPZOZ.V.ZP-3520/7/4/2011 z dnia 17.08.2011r.
Pytanie 1 
Dotyczy PACS/RIS
     W związku z faktem iż Zamawiający posiada zainstalowany system PACS/RIS w pracowni 
ZDO,  zwracamy  się  z  prośbą  o  informację  czy  Zamawiający  będzie  wymagał  rozbudowy 
posiadanego już systemu PACS/RIS ?
Zamawiający udzielił w dniu 17.08.2011 r. (pismo SPZOZ.V.ZP-3520/7/4/2011) następującej 
odpowiedzi : 
"Tak. Zamawiający będzie wymagał rozbudowy posiadanego już systemu PACS/RIS".

Zamawiający aktualnie koryguje swoją odpowiedź w następujący sposób:
Zamawiający posiada serwer (komputer)  i  wymaga w obecnym postępowaniu przetargowym 
dostarczenia systemu PACS/RIS zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. 

Dotyczy pisma SPZOZ.V.ZP-3520/7/5/2011 z dnia 22.08.2011r.
Pytanie 1 - dotyczy odpowiedzi z dnia 08.17 
Prosimy  o  informację  jaki  system  PACS/RIS  funkcjonuje  obecnie  u  zamawiającego,  który 
zgodnie z odpowiedziami na pytania ma być rozbudowany? Prosimy o podanie nazwy systemu 
oraz jego producenta.
Zamawiający udzielił w dniu 22.08.2011 r. (pismo SPZOZ.V.ZP-3520/7/5/2011) następującej 
odpowiedzi :
Zamawiający informuje, iż aktualnie pracującym systemem PACS/RIS jest system ArPACS firmy 
Synektik S.A.

Zamawiający aktualnie koryguje swoją odpowiedź w następujący sposób:
Zamawiający posiada serwer (komputer)  i  wymaga w obecnym postępowaniu przetargowym 
dostarczenia systemu PACS/RIS zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
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Dotyczy pisma SPZOZ.V.ZP-3520/7/5/2011 z dnia 22.08.2011r
Pytanie 3 - dotyczy odpowiedzi z dnia 08.17 
Które z wymaganych w zał. 2 do SIWZ funkcjonalności dotyczących RIS/PACS są dostępne w 
obecnie  funkcjonującym  oprogramowaniu  RIS/PACS,  a  które  wymagają  jego  rozbudowy  i 
dostarczenia w niniejszym postępowaniu?

Zamawiający udzielił w dniu 22.08.2011 r. (pismo SPZOZ.V.ZP-3520/7/5/2011) następującej 
odpowiedzi :
Zamawiający  wymaga  rozbudowy  obecnie  pracującego  systemu  PACS/RIS  zgodnie 
z funkcjonalnościami  określonymi  w  załączniku  nr  2  do  SIWZ.  Jednocześnie  Zamawiający 
oświadcza  iż  aktualnie  pracujący  system  wspomaga  zarządzanie  posiadanymi  przez 
Zamawiającego aparatami diagnostycznymi, a oczekiwana rozbudowa systemu będzie miała na 
celu integrację pełnego obiegu informacji pomiędzy systemami PACS/RIS/HIS.

Zamawiający aktualnie koryguje swoją odpowiedź w następujący sposób:
Zamawiający posiada serwer (komputer)  i  wymaga w obecnym postępowaniu przetargowym 
dostarczenia systemu PACS/RIS zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. 

Dotyczy pisma SPZOZ.V.ZP-3520/7/5/2011 z dnia 22.08.2011r
Pytanie 4- dotyczy odpowiedzi z dnia 08.17 
Czy  obecnie  funkcjonujący  system  PACS/RIS,  który  ma  być  w  niniejszym  postępowaniu 
rozbudowany jest zgodny z wymaganiami ogólnymi dotyczącymi systemu w części medycznej 
(zał. nr 2 do SIWZ) "zaprojektowanym w architekturze klient-serwer przez przeglądarkę www"?
Zamawiający udzielił w dniu 22.08.2011 r. (pismo SPZOZ.V.ZP-3520/7/5/2011) następującej 
odpowiedzi :
Zamawiający  informuje,  iż  obecnie  pracujący  system PACS/RIS  oparty  został  o architekturę 
systemową  w  technologii  klient-serwer  z  funckjonalnościami  wykorzystującymi  przeglądarki 
www  (dystrybucja  obrazów).  Zamawiający  oczekuje  rozbudowy  systemu  zgodnie 
z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiający aktualnie koryguje swoją odpowiedź w następujący sposób:
Zamawiający posiada serwer (komputer)  i  wymaga w obecnym postępowaniu przetargowym 
dostarczenia systemu PACS/RIS zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. 

                                                           Podpisał              
                                                                                                    Dyrektor

                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                 w Parczewie
                                                                  mgr Janusz Hordejuk
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