Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
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SP ZOZ NK 103 /350/21

Sanok, dnia 28.10.2021 r.

Do
wszystkich
konkursowego

uczestników

postępowania

Dot. konkursu SPZOZ/ŚZ/40/2021 w przedmiocie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich, tomografii
komputerowej i mammograficznych drogą teleradiologii z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Badania rentgenowskie (RTG) i tomografii komputerowej (TK)
Zadanie 2 – Badania mammograficzne.
Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr
2 do zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Sanoku z dnia 22.10.2021 r. nr SPZOZ/ZARZ/NO/40/21,
przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania związane z prowadzonym postępowaniem:
Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty drogą mailową przez skan wszystkich

dokumentów? Każda strona będzie opieczętowana i podpisana. Jeśli tak to poproszę o podanie
maila, gdzie można będzie przesłać ofertę.”
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia dopuszcza złożenie oferty drogą mailową na adres
j.ciesla@zozsanok.pl, z zastrzeżeniem, iż oferta i wszystkie załączniki do niej winne być utworzone
w formacie uniemożliwiającym modyfikację treści (np. pdf) oraz zostać opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta (każdy dokument z osobna).
Pytanie 2:

„Czy

Zamawiający

wymaga

przesyłania

co

miesięcznego

grafiku

pracy

poszczególnych lekarzy zawierającego imię i nazwisko lekarza pełniącego dyżur?”
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia wymaga przesyłania comiesięcznego grafiku pracy lekarzy
wraz z imieniem i nazwiskiem poszczególnych lekarzy pełniących dyżur jako potwierdzenie
zapewnienia odpowiedniej obsady zgodnie ze złożoną Ofertą.
Pytanie 3:

„Czy Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę bezpośrednich numerów

telefonów do lekarzy radiologów opisujących badania, zamiast do pośrednika (np. koordynatora)?”
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Odpowiedź: W zakresie wariantu 2 i 3 w kryterium kompleksowości (pkt. VII cz. A lit. b ppkt. 2 i 3
SWKO oraz Część b pkt. 2 i 3 Oferty), wymaganym jest podanie numeru telefonu do koordynatora
lekarzy wykonujących opisy badań, który będzie pośredniczył w kontakcie między personelem
Udzielającego Zamówienia i Przyjmującego Zamówienie lub numerów telefonów bezpośrednio do
dyżurujących lekarzy Przyjmującego Zamówienie.
Pytanie 4:

„Czy Zamawiający (zamiast integracji HL7 CDA) akceptuje rozwiązanie polegające

na logowaniu się Zamawiającego przez 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. Wówczas wykonalibyśmy integrację
DICOM z systemem PACS, która umożliwiłaby przesyłanie obrazów do teleradiologii. Przesyłanie
danych oparte będzie na VPN.”
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody i podtrzymuje wymogi zawarte w SWKO.
Pytanie 5:

„Jaki okres czasu przewidziany jest na uruchomienie systemu informatycznego od

momentu podpisania umowy”.
Odpowiedź: Przewiduje się ok. miesiąc na uruchomienie systemu informatycznego Teleradiologii
w ramach systemu Udzielającego Zamówienia, licząc od momentu podpisania umowy.
Pytanie 6:

„Par. 2 pkt. 4 – czy zapis w tym punkcie oznacza konieczność obecności lekarza na

miejscu w trakcie wykonywania badania lub czy dopuszczają Państwo zdalny nadzór nad
wykonywaniem badania?”
Odpowiedź: Zakładając, iż pytanie odnosi się do § 2 ust. 4 projektu umowy, Udzielający Zamówienia
wymaga zapewnienia minimalnej obsady lekarskiej w ilości zgodnej z deklaracją zawartą w Ofercie
(min. 1-osobowa). Biorąc pod uwagę, iż przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań RTG, TK i/lub mammografii drogą teleradiologii
nie wymaga się obecności lekarza w trakcie wykonywania badania w siedzibie Udzielającego
Zamówienia.
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Pytanie 7:

„Par. 2 pkt 5 – czy posiadacie Państwo szczegółowy wykaz wskazania do badania cito

oraz na ratunek?”
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia nie dysponuje takim wykazem – o trybie realizacji badania
(planowy, pilny, na ratunek) decyduje lekarz Udzielającego Zamówienia na podstawie wskazań
medycznych, przy uwzględnieniu stanu pacjenta, przy czym zlecenie badania w trybie na ratunek
będzie obejmowało głównie zlecenia ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Udzielającego
Zamówienia.
Pytanie 8:

„Załącznik nr 2A nie zawiera podziału ilościowego na badania planowe, pilne i na

ratunek?”
Odpowiedź: Załącznik nr 2A do SWKO nie zawiera podziału ilościowego na badania planowe, pilne
i na ratunek - Udzielający Zamówienia przewiduje stawkę ryczałtową za wykonanie opisu badania,
niezależnie od trybu zlecenia.
Udzielone odpowiedzi stanowią uzupełnienie Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO)
i ich integralną część.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
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