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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 

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 2 

7.6 Aktualizacja oprogramowania według aktualnych uwarunkowań prawnych  i NFZ 

Prosimy o informację, czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu z wymaganych 

parametrów. 

W przypadku odmowy, prosimy o sprecyzowanie co Państwo rozumieją przez określenie: „ ... 

według aktualnych uwarunkowań prawnych i NFZ 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wyżej wymienionego punktu. Przez określenie „(...) według 

aktualnych uwarunkowań prawnych i NFZ” Zamawiający rozumie sytuację konieczności dostosowywania 

oprogramowania jak i jego funkcji, w szczególności dotyczących gromadzonych informacji, tak aby 

spełniało one wymagania prawa powszechnie obowiązującego, jak również wymagania określone przez NFZ 

np. w Zarządzeniach Prezesa. 

 

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.   
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