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 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 
 

                Kraków, 19 lutego 2013 r. 
 

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 

dot. pkt. I.3. – Co Zamawiający rozumie pod hasłem: „Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny”?                    

Na co ma być udzielona licencja i na jakich warunkach? 

Odpowiedź do pytanie 
Licencja dotyczy systemu i oprogramowania serwera. Licencja bez ograniczeń czasowych, bezterminowa. 

 

Pytanie 2 

dot. pkt. 2.7. – Prosimy o wykreślenie tego zapisu lub dopisanie zobowiązania Zamawiającego, że od momentu 

przekazania dostępu do systemu serwerowego dla administratora serwera (jednej osoby), wszelkie błędy, usterki, 

awarie oraz czynności związane z działaniem na zgromadzonych na tym serwerze danymi wraz z ich naprawą, 

usunięciem, odzyskaniem itp. przechodzą na koszt i ryzyko Zamawiającego 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3 

dot. pkt. 3.5. – Prosimy o wykreślenie nieograniczonej ilości stanowisk: „Licencja bezterminowa                                  

na nieograniczoną ilość stanowisk, tj. ………..” Zapis w obecnym kształcie uniemożliwia rzetelne oszacowanie 

kosztów takiej licencji.  

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4 

dot. pkt.  4.1 – Prosimy o doprecyzowanie jakie obrazy stacja ma pobierać automatycznie i skąd?                                                           

Czy zapis odnosi się do oprogramowania stacji? Czy Zamawiający ma na myśli serwer PACS? 

dot. pkt.  4.3. – Co Zamawiający ma na myśli pod hasłem: „Zarządzanie obrazami w sieci szpitalnej PACS”? Czy 

Zamawiającemu chodzi o webdystybucję obrazów na oddziały szpitalne? 

Odpowiedź na pytanie: 

Pełny dostęp do bazy obrazowo - diagnostycznej z dowolnego stanowiska w sieci wewnętrznej. 
 

Pytanie 5 

dot. pkt. 4.24. – Co Zamawiający rozumie pod hasłem: „Możliwość obsługi systemu teleradiologii”?              

 Prosimy o doprecyzowanie. 

Odpowiedź na pytanie: 
Powiązanie i integrację obecnie istniejącego systemu teleradiologii do pełnej współpracy. 

  
Pytanie 6 

dot. pkt. 6.6. – Prosimy o podanie informacji o obecnie funkcjonującym u Zamawiającego systemie: jakie to jest 

oprogramowanie, jaki jest do niego dostęp, ile jest zgromadzonych danych do migracji. 
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Odpowiedź na pytanie: 
System PIXEl brak haseł i dostępu z poziomu administratora.  

 
Pytanie 7 

dot. pkt. 6.7. – Prosimy o podanie informacji o zakresie wymaganej integracji („płytka”, „głęboka”, po HL7, przy 

wykorzystaniu jakich protokołów komunikacji itp.) 

Odpowiedź na pytanie: 
Integracja głęboka z wykorzystaniem protokołów HL7 jak i DICOM. 

 
Pytanie 8 

dot. pkt. 6.8. - Prosimy o podanie informacji o zakresie wymaganej integracji z firmą EnelMed w zakresie 

Teleradiologii, m.in. czy jest konieczne wykorzystanie protokołu DICOM, jak i HL7, czy Zamawiający jest jednostką 

opisującą w systemie teleradiologii. 

Odpowiedź na pytanie: 
Jest wymagane wykorzystanie protokołu HL7. Zamawiający nie jest jednostką opisującą. 

 
Pytanie 9 

 
I. dot. Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy: 

dot. par. 2 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego punktu w następujący sposób: 

„Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody spowodowane osobom trzecim 

Zamawiającemu związane z wadliwym wykonaniem prac,  do wartości wykazanej szkody. Odpowiedzialność 

Wykonawcy nie obejmuje szkód spowodowanych osobom trzecim.” 

dot. par. 3 ust. 1 ppkt. e) – Prosimy o modyfikację tego punktu w następujący sposób: 

„e) Pełnienie serwisu gwarancyjnego systemu, o którym mowa w § 2 ust. 1 a) na zasadach 

określonych w § 4 przez okres 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bezusterkowego 

odbioru zainstalowanego oprogramowania.” 

 

dot. par. 4 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego punktu w następujący sposób: 

„Jako termin usunięcia awarii rozumie się datę potwierdzenia Zamawiającemu przez Wykonawcę (telefonicznie, 

faksem bądź e-mailowo) faktu usunięcia awarii, a w dalszej kolejności Strony zobowiązują się do podpisania 

protokołu – karty pracy.” 

dot. par. 5 ust. 7 – Prosimy o wykreślenie tego punktu – oferowany Zamawiającemu system może się składać z kilku 

elementów, w zakresie których Wykonawca nie jest autoryzowanym przez producenta systemu dystrybutorem, ale ma 

prawo je oferować. 

dot. par. 5 ust. 9 – Prosimy o wykreślenie tego punktu – Wykonawca może odpowiadać za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a nie osobom trzecim.  

dot. par. 11 – Prosimy o modyfikację tego punktu w następujący sposób: 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

a) z tytułu: niewykonania lub nienależytego przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 

b) za opóźnienie reakcji serwisu, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 20 zł za każdą 

rozpoczętą godziną opóźnienia  każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) za opóźnienie w usunięci awarii, o której mowa w § 4ust. 2 w wysokości 20 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia, każde rozpoczęte  4 godziny zwłoki, 

d) Nie zainstalowanie systemu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 c) lub nie 

przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego, w terminie, o którym 

mowa § 3 ust. 1 d) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki opóźnienia. 

2. W przypadku nie usunięcia awarii najdalej w 7 dniu od dnia zgłoszenia, Zamawiający 

potraktuje powyższe jako niewykonanie umowy. Zamawiającemu przysługuje wówczas 

również prawo natychmiastowego odstąpienia od realizacji umowy z prawem żądania 

kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 5000 zł za każdy przypadek naruszenie przepisów paragrafów 12, 13 i 14. –  

prosimy o wykreślenie tego punktu – zbieg tytułów do naliczania kar umownych 

4. 

5. Zamawiający może potrącić należną karę z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 

lub podjąć inne kroki prawne w celu uzyskania zapłaty. 
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6. Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeśli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość 

kary umownej. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje rzeczywiście poniesioną i wykazaną szkodę przez 

Zamawiającego. 
7. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy w terminie ustalonym 

w § 7 ust. 3, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień 

opóźnienia. 

Oraz o dodanie punktu o następującej treści: 

8. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto 

przedmiotu umowy, określonego w par. 6 ust. 1  

dot. par. 15 – Prosimy o modyfikację tego punktu w następujący sposób: 

1. W celu umożliwienia Wykonawcy realizacji zadań wynikających z umowy w 

szczególności tych, o którym mowa w § 3 ust. 1 e) Zamawiający na pisemny wniosek 

Wykonawcy może udzielić Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci 

teleinformatycznej Zamawiającego. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dostarczy oświadczenie, że wszystkie osoby mające 

zdalny dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego są do tego upoważnione.  wykaz osób mających mieć 

dostęp zawierający: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e – mail oraz listę komputerów (wraz z adresami IP), z których 

będzie realizował Zdalny Dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego. Każda zmiana osób wymaga 

poinformowania pisemnego Zamawiającego. 

3. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po 

udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych 

uprawnień i haseł. 

4. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca: 

a) będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, 

b) nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych 

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, 

5. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym 

osobom niż dla których dostęp był przez Zamawiającego ustanowiony wymienione w wykazie, o którym mowa w 

ust. 2. 

6. Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych. 

7. Zamawiający zapewni jeden z trzech rodzajów połączeń: 

a) VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie 

bezpiecznego kanału VPN; 

b) Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez 

udostępnienie bezpiecznego terminala; 

c) Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z 

siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych. 

8. Zamawiający przekaże każdej osobie zgłoszonej przez Wykonawcę jako uprawniona osobie z podanej listy 

użytkowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 2, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników 

(login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. 

Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom 

oraz wykorzystywania dostępu 

wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. 

9. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne 

konta e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN 

lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach 

użytkowników staraniem Wykonawcy. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w stosunku do złożonej oferty przetargowej                               

w następujących przypadkach: 

1. zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe,  wynikłe w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej                      lub wynikające z 

działania „siły wyższej” 

2. zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości umowy brutto 

3. zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy 

4. zmiany numeru katalogowego producenta 

5. zmiany warunków płatności: terminu płatności, na system ratalny 

6. zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego 

7. zmiany zaoferowanego w ofercie sprzętu na technologicznie lepszy (np. w przypadku zaprzestania produkcji 

zaoferowanego sprzętu –model/typ) 

8. zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa 

9. zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do 

prawidłowej realizacji umowy 
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10. wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w umowie. 

 

Pytanie 10 

dot. Załącznika Nr 4 do SIWZ – Parametry techniczne- ppkt. 4 Wymogi oprogramowania: 

dot. pkt. 4. 4.6.-  Czy Zamawiający dopuści możliwość diagnozy bez opisów badań radiologicznych? 

Możliwość diagnozy i opisów badań radiologicznych 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 11 

dot. pkt. 4. 4.7.- Czy Zamawiający dopuści pomiar odległości, kątów, obwodów, powierzchni, gęstości bez 

uzyskania histogramu? 

Pomiar odległości, kątów, obwodów, powierzchni, gęstości, oraz uzyskanie histogramu 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 12 

dot. pkt. 4. 4.11 – Prosimy o wykreślenie tego podpunktu – ten parametr spełnia tylko jeden producent. 

Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wykreśla wyżej wymienionego punktu,  natomiast dopuszcza możliwość ręcznego dodawania skali 

centymetrowej. W przypadku takiego rozwiązania prosimy dokonanie odpowiedniej korekty w załączniku nr 4 do 

SIWZ. 

 

Pytanie 13   

dot. pkt. 4. 4.12 – Prosimy o dopuszczenie 256 odcieni szarości możliwych do wyświetlenia jednocześnie za 

pomocą medycznej karty graficznej do monitora. 
Musi jednocześnie wyświetlić 1024 256 odcieni szarości za pomocą medyczną kartę graficzną do monitora  

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 14   

dot. pkt. 4. 4.13 – prosimy o dopuszczenie tylko pomiaru gęstości, bez Circuit: koło, szarości, gęstość. 
Pomiar gęstości Circuit: koło, szarości gęstość 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza 

 

 

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.   
 

  

 Dyrektor   

      

Mgr Teresa Zalewińska - Ceślik 

mailto:p.wypyski@kcr.pl

