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Warszawa, dn. 25.10.2013 r.
Znak sprawy: ZP-2401-22/13

	Dotyczy postępowania nr ZP-2401-22/13 

na dostawę systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS 

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania: 
Pytanie nr 1
Dotyczy:
4. 
Komercyjny system operacyjny dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych Czy Zamawiający dopuści zastosowanie systemu operacyjnego dedykowanego przez producenta do zastosowań serwerowych z rodziny Linux. Wymóg w powyższym brzmieniu wskazuje wyłącznie na jeden produkt tj, Microsoft Windows Server.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 2
Dotyczy:
5. Baza danych systemu PACS ze wsparciem technicznym oparta o komercyjny system bazodanowy
Czy Zamawiający dopuści niekomercyjną bazę danych z zapewnionym wsparciem?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 3
Dotyczy:
61. Możliwość rozszerzenia oprogramowania klinicysty o: 
- analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) 
- wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) 
Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania jako wskazującego wyłącznie na jednego producenta tj firmę Agfa? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na przewidywane potrzeby rozwojowe instalowanego systemu PACS. 

Pytanie nr 4
151. Szafa krosownicza 19” 36 U, zawierająca min. 2 niezależne PDU, KVM min. 8 portów, klawiatura i monitor, instalacja oferowanej infrastruktury serwerowej w oferowanej szafie krosowniczej
Czy Zamawiający dopuści szafę 19’’ o wysokości 42U?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z zestawu pytań nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na uwarunkowania lokalne.





Od innego Wykonawcy wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy: Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację 1-kpl.
Czy Zamawiający ma na myśli urządzenie KVM over IP?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Urządzenie jest opisane wyczerpująco przez Zamawiającego.

2. Dotyczy: Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację 1-kpl.
Czy Zamawiający zamierza tylko lokalnie administrować i nadzorować?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację.

3.Dotyczy: Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację 1-kpl.
Prosimy o podanie przykładowego urządzenia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Urządzenie jest opisane wyczerpująco przez Zamawiającego.

4.Dotyczy: Szafa krosownicza 19" 36U
Czy Zamawiający dopuści jako sprzęt równoważny szafę 19" 42U?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na uwarunkowania lokalne.

5.Dotyczy: Biblioteka taśmowa 
Czy Zamawiający wymaga aktywacji wszystkich 24 wewnętrznych półek na nośniki?
Standardowo jest aktywnych 12 sztuk.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia w pełni sprawnego/aktywowanego urządzenia – bez ograniczeń sugerowanych w pytaniu.

6. Dotyczy: Gwarancja udzielona przez producenta oferowanego dla biblioteki nośnika na jej trwałość  - co najmniej 30 lat. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta nośnika.
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu, jeżeli zamiast oświadczenia dostarczymy ulotkę produktową oferowanego nośnika, stworzoną przez producenta tego nośnika?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta nośnika, jako gwarancję spełnienia wymogu.

7. System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7.
 Prosimy Zamawiającego o podanie listy systemów z którym wymaga integracji poprzez protokół HL7?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ . Zamawiający oczekuje systemu PACS  z wbudowanym  interfejsem  do komunikacji  HL7 ,  bez wymogu  wykonania integracji HL7 z określonymi systemami zewnętrznymi w ramach prowadzonego postępowania. 


Oraz pytania:

	System umożliwia automatyczną kompresję odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie).

Prosimy o dopuszczenie także innych formatów poza DICOM JPEG umożliwiających bezstratną kompresje badań diagnostycznych. Wskazanie jednego formatu utrudnia złożenie oferty innym podmiotom.
Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.











	System umożliwia integracje HL7 z systemami RIS/HIS: Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie odebranych od systemu HIS/RIS w wiadomościach HL7 ORM^O01 w standardzie.

               Prosimy o podanie nazwy systemu RIS/HIS.
Odpowiedź: : zgodnie z SIWZ . Zamawiający oczekuje systemu PACS  z wbudowanym  interfejsem  do komunikacji  HL7. Opisany rodzaj komunikatu HL7 na podstawie którego należy wygenerować listę  roboczą Dicom   nie wymaga dodatkowych doprecyzowań . Zamawiający nie wymaga  wykonania integracji HL7 z określonym systemem RIS  w ramach prowadzonego postępowania.


	Panel administracyjny pozwalający załadować rozkład interfejsu graficznego użytkownika (przejąć tożsamość) stacji diagnostycznej oraz użytkownika systemu dystrybucji obrazu w celu ustawienia rozkładu i dodania nowych narządzi oraz makr wyszukiwania badań. Modyfikacji GUI nie blokuje pracy użytkownika systemu (jest niezależna od aktualnej pracy modyfikowanego użytkownika).
Poprzez załadowanie rozkładu interfejsu Zamawiający nie ma na myśli technologii zdalnego pulpitu (Windows Remote Desktop, VNC, itp.)

               Prosimy o wykreślenie punktu, gdyż tak opisana funkcjonalność jest możliwa do spełnienia tylko przez firmę Agfa, a to uniemożliwia udział w postępowaniu  innym firmom.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga funkcjonalności systemu zgodnie z opisem, uważając ją za niezbędną do efektywnej administracji systemem.


Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM: 4 urządzenia diagnostyczne posiadane przez Szpital Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Storę i  Worklist. Zamawiający zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń.
Prosimy o podanie dodatkowych informacji nt urządzeń, tj. modalność, producent, liczba wykonywanych badań rocznie.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
Ponieważ  to Zamawiający zapewnia  prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń więc podanie ich ilości  (4 szt) nie wymaga dodatkowych doprecyzowań na tym etapie. 


	Język interfejsu użytkownika, min.: język polski, angielski, niemiecki i francuski.

Czy Zamawiający uzna zapis za spełniony jeśli interfejs użytkownika będzie dostępny w językach polskim , angielskim, niemieckim i rosyjskim ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

	Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu (np. „kluczowego”) i stopniowe przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii).

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu "progresywne"  zapis ten jednoznacznie wskazuje na rozwiązanie firmy Agfa.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający uważa funkcjonalność wyświetlania progresywnego badań za kluczową funkcję systemu umożliwiającą efektywną pracę użytkowników i minimalizującą obciążenie sieci .











	Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji:

-  tryb drukowania obrazów badania na białym tle w ramach oszczędności czarnego koloru,
-  funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta,
-  funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu,
-  funkcja podglądu wydruku,
-  tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 12x12 i 20x20 obiektów na wydruk; obiektem może być obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badania.
Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o wydruk na zwykłej drukarce biurowej czy na drukarce z obsługa DICOM Print ?
Odpowiedź: Powyższe wymogi dotyczą wydruku na standardowych drukarkach.


	Funkcja tworzenia badania podsumowującego - zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania.

Czy zamawiający zgodzi się na inny sposób realizacji funkcji, tzn. zamiast tworzenia kopii obrazów (absorbujących dodatkowe miejsce na dysku) na możliwość zapisania referencji do właściwych badań ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.


	Termin realizacji zamówienia do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację przedmiotu zamówienia do 6 miesięcy od daty podpisania umowy? Z rozróżnieniem dostawy i instalacji licencji w terminie do 2 miesięcy natomiast wdrożenie do 6 miesięcy ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na  swoje  pilne potrzeby archiwizacyjne.
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