
1 

 

 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 

tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 

fax: (+48 12) 425-12-28 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
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Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawa oprogramowania do obsługi 

aparatów RTG będących na wyposażeniu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz 

serwis gwarancyjny oprogramowania przez okres 3 lat”. Post. nr A.I. 271-05/13. 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-05/13 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi 

przedstawiamy poniżej. 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu wyceny kosztów prac po stronie systemu Infomedica? 

Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie posiada wyceny kosztów prac po stronie systemu Infomedica. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu licencji oraz wszystkich modułów niezbędnych do przeprowadzenia integracji? 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający jest w posiadaniu licencji na system HIS – InfoMedica w liczbie dostosowanej do potrzeb szpitala. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający pokryje koszt integracji po stronie producenta systemu InfoMedica? 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie pokryje kosztów integracji po stronie producenta systemu InfoMedica. Wszystkie koszty integracji są 

po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 4 

Czy ma zostać przeprowadzona integracja tzw. płytka (zlecenia, wyniki) czy głęboka (min. dane obrazowe)? 

Odpowiedź na pytanie: 

Przeprowadzona ma zostać integracja głęboka. 

Pytanie 5 

„7.6 Aktualizacja oprogramowania według aktualnych uwarunkowań prawnych  i NFZ” 

Informujemy, że powyższy punkt dotyczy oprogramowania HIS, ponieważ wskazana aktualizacja może dotyczyć 

wyłącznie HIS. 

W systemie PACS, RIS i SERVER przyjęte standardy europejskie dotyczące przechowywania i obróbki obrazów 

radiologicznych nie podlegają wymogom funduszu. 

W związku z powyższym prosimy po raz kolejny o zgodę na usunięcie zapisu 7.6 z wymaganych parametrów.  

W przypadku odmowy, prosimy o ponowne, szczegółowe określenie co Państwo rozumieją przez określenie: „...według 

aktualnych uwarunkowań prawnych i NFZ” 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający zmienia punkt 7.6 na: „Aktualizacja oprogramowania według aktualnych uwarunkowań prawnych” 

             

 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia faksem na nr 12 425-12-28 lub na adres e-mail: p.wypyski@kcr.pl.   
 

Załącznik: 

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ 
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