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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, 28 stycznia 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. 271-01/13. 

 

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-01/13 
 

 

 

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 

W załączniku nr 4 do SIWZ A.l.0271-01/13 ujęto poniżej opisane punkty jako system RIS. Analizując 

jednak poniższe punkty, wygląda na to, że wskazują one na system HIS. Są to dwa różne systemy obsługi 

informatycznej szpitalnej. Ze   specyfikacji   wynika,   że   zamawiający   żąda   integracji   systemu   

podlegającego zamówieniu z funkcjonującym u Państwa systemem HIS INFOMEDICA. 

W związku z powyższym w naszej ocenie tracą sens poniższe punkty. Dlatego też prosimy o usunięcie z 

załącznika nr 4 wymienionych poniżej punktów, gdyż wg. SIWZ zamawiający nie ma w zamiarze zmiany 

obecnego funkcjonującego systemu 

HIS: 

6.20. Rejestracja pacjentów obcokrajowców 

6.21. Możliwość dodania własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia 

6.22. Możliwość wyszukiwania pacjentów wg własnych pól dodanych do formularza pacjenta 

6.23. Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie - zestaw badań. 

6.24. Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego 

badania z możliwością ich przeglądania. 

6.25. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. 

6.26. System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. 

6.27. Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć, 

adres zamieszkania/czasowy/pobytu, ubezpieczyciel, kod TERYT 

6.28. Rejestracja pacjentów z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów 

6.29. Dostęp do skorowidza pacjentów z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: imię 
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i nazwisko PESEL, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania/czasowy/pobytu, ubezpieczyciel, kod TERYT 

6.30. Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z Wykorzystaniem 

słownika lekarzy zlecających. 

6.31. Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP'u, Regonu, skrótu. 

6.32. Możliwość przypisania do jednostki zlecającej własnego kodu umowy w celach statystycznych i rozliczeniowych 

6.34 .   Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do system pacjenta z tym samym 

numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. 

6.35. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu Lekarzy zlecających z 

tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. 

6.36. Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. 

6.37. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu Jednostki zlecającej z 

tym samym numerem umowy z NFZ, NIP'em, Regonem. 

6.38. Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: dodanie nowego wpisu do rejestru, 

edycja istniejącego wpisu dezaktywacja istniejącego wpisu  

6.41. Słownik miejscowości z podziałem na miasto, powiat, gminę i województwo. 

6.43. Wyszukiwarka pacjentów z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system 

automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. 

6.44. Wyszukiwarka zaawansowana - min. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez 

użytkownika w tym: Według daty badania, Daty urodzenia pacjenta, Płci, Wieku pacjenta, Numeru badania\Rodzaju 

badania, Trybu badania, Rodzaju urządzenia, według pracowni ZDO, frazy opisu badania, jednostek zlecających, 

lekarzy opisujących, konsultujących, wg statusu badania, wg statusu zlecenia, wg daty zlecenia, trybu finansowania, 

płatnika 

6.45. Zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. 

Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablonowi. 

6.48. Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań 

6.49. Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja 

wyników) 

6.50. Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych Formularzy 

składających się z różnego rodzaju pól (m.in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z 

datą oraz pole umożliwiające załączenie dowolnego pliku związanego z danym badaniem). 

7.6.  Aktualizacja oprogramowania według aktualnych uwarunkowań prawnych i NFZ 

Odpowiedź do pytanie 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z załącznika nr 4 do SIWZ powyższych punktów za wyjątkiem 

punktu 7.6. Aktualizacja oprogramowania według aktualnych uwarunkowań prawnych i NFZ, który 

pozostaje w załączniku nr 4 do SIWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ stanowi załącznik do 

niniejszego pisma. 

 

Pytanie 2 

6.12. System zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny 

Czy Zamawiający wykreśli wymóg aby OPZ zgodny był z polskim ustawodawstwem oraz dyrektywami 

europejskim w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych, zgodnie z którymi system RIS nie jest wyrobem 
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medycznym. Proponowana zmiana jest zgodna z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., 

rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych, Dyrektywą 93/42/EEC oraz 

wytycznymi MEDDEV 2.1/6 MEDICAL DEVICES: Guidance dokument – Qualification and CLassification 

of stand alone softwar (Wyroby medyczne – Przewodnik w sprawie kwalifikacji oraz klasyfikacji 

samodzielnego oprogramowania).  

Odpowiedź do pytanie 

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji w załączniku nr 4 do SIWZ. 

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

 

Pytanie 3 

6.8 Integracja z firmą EnelMed w zakresie teleradiologii 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego wymagania, jeśli serwer EnelMedu zostanie 

skonfigurowany do współpracy z serwerem PACS tak jak jest to obecnie rozwiązane w istniejącym systemie 

(konfiguracja danych IP, portu oraz AE_Title)?   

Odpowiedź do pytanie 

Tak Zamawiający uzna za spełnienie wymogu jeśli serwer EnelMedu zostanie skonfigurowany do 

współpracy z serwerem PACS tak jak jest to obecnie rozwiązane w istniejącym systemie (konfiguracja 

danych IP, portu oraz AE_Title). 

 

Pytanie 4 

Prosimy Zamawiającego o określenie jakie dane mają być zmigrowane z istniejącego systemu?  

Czy mają być to same zdjęcia DICOM czy też zdjęcia wraz z opisami badań ? 

Odpowiedź: 

Migracji podlegają wszystkie dotychczasowo zgromadzone dane przechowywane w systemie Serwer, 

PACS/RIS, z zachowaniem bieżącej funkcjonalności. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o określenie rzędu wielkości danych do zmigrowania w MB. 

Odpowiedź: 

Wielkość do zmigrowania oscyluje w granicach 1 TB.  

 

Pytanie 6 

Prosimy o określenie jakie dane mają wchodzić w zakres integracji z systemem infomedica ? Czy chodzi o 

wymianę informacji dotyczącą zlecenie badań z systemu HIS do RIS, wymianę opisów badań itp. ? 

Odpowiedź: 

W zakres integracji systemów wchodzi wymiana danych dotyczących zleceń badań z systemu HIS do RIS, 

oraz opisów badań. 

 

Pytanie 7 

Pkt. 6.17 

Co Zamawiający rozumie poprzez odbiór zleceń i elektroniczną wymianę zleceń ? Czy chodzi o przesyłanie 

poprzez HL7 zleceń z HIS do RIS i odwrotnie? 

Odpowiedź: 

Tak. Chodzi o przesyłanie poprzez HL7 zleceń z HIS do RIS i odwrotnie. 

 

Pytanie 8 

Pkt. 6.28 

Czy Zamawiający może określić co rozumie poprzez wykorzystanie skorowidza pacjentów ? 

Czym jest moduł skorowidza pacjentów w założeniach Zamawiającego ? 

Odpowiedź: 

W związku z wykreśleniem punktu 6.28. Pytanie stało się bezprzedmiotowe. 

 

Pytanie 9 

Pkt. 6.30 i 6.31 

Czy baza z listą numerów praw wykonywania zawodu, numerów umów z NFZ i NIP znajduje się w HIS i 

ma być importowana z HIS do RIS poprzez HL7 ? Czy lista ma być tworzona przez użytkowników 

wyłącznie w RIS? W jaki sposób Zamawiający zamierza tworzyć listę wyżej wymienionych numerów ? 
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Odpowiedź: 

W związku z wykreśleniem punktu 6.30. i 6.31. Pytanie stało się bezprzedmiotowe. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o podanie Zamawiającego jakie aparaty RTG posiada na swoim wyposażeniu. Prosimy o podanie 

modelu i producenta. 

Odpowiedź: 

APARAT RTG DELL MEDICAL EV650 

SYSTEM UCYFROWIENIA Konica Minolta 

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert: 

 

             

 

 

 

 

 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-Cieślik 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik: 

- poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ 
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