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Pytania i odpowiedzi
Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu
opisów badań tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię.
Pytanie 1
Czy Udzielający Zamówienia może podać szacunkowe ilości badań, które będą wysyłane do
opisu w oparciu o teleradiologię?
Odpowiedź: Szacunkowe ilości badań: 86 na miesiąc.
Pytanie 2
Czy Udzielający Zamówienia zgodzi się na modyfikację §2 ust. 9 Umowy na: Oryginały
wyników Badań będą doręczane Udzielającemu zamówienia raz w miesiącu pocztą kurierską
na koszt Udzielającego zamówienia?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 3
Czy Udzielający Zamówienia zgodzi się na modyfikacje §8 ust. 1 Umowy na:
Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie wykona przedmiotu
umowy w terminach określonych w § 2 ust.7, Udzielający zamówienie – oprócz skutku
określonego w §9 pkt. 7 - ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto
jednomiesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia? Zapis ten jest niekorzystny dla Przyjmującego Zamówienie, szczególnie w
momencie kiedy trudno jest oszacować wartość umowy.
Modyfikacja § 8 projektu umowy pkt 1
§ 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie wykona
przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust.7, Udzielający zamówienie –
oprócz skutku określonego w §7 pkt. 7 - ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2
% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w badaniach zwykłych/
za każde rozpoczęte dwie godziny w badaniach cito.

Pytanie 4
Co Udzielający Zamówienia rozumie poprzez odstąpienie Przyjmującego zamówienie od
wykonania postanowień niniejszej umowy z winy Przyjmującego Zamówienie (§8 ust. 2)?
Czy będą to też awarie łącza internetowego, sprzętu czy też platformy teleradiologicznej?
Z jakich przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia
może odstąpić od umowy i nałożyć karę umowną w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części umowy (§8 ust. 2)?
Odpowiedź:§8 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
W przypadku odstąpienia Udzielającego zamówienie od niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Przyjmującego zamówienie (naruszenie postanowień umowy)
Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości
2500 zł.”
Pytanie 5 Czy Udzielający Zamówienia dysponuje system informatycznym RIS i PACS, a
jeśli tak to jakiej firmy?
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia dysponuje system informatycznym firmy Alteris.
Pytanie 6 Czy Udzielający Zamówienia zapewnia nadzór lekarza radiologa zgodnie z
procedurami wzorcowymi do wszystkich badań wykonywanych z użyciem promieniowania
jonizującego (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – Diagnostyki
Obrazowej i radiologii zabiegowej - Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 85) oraz
wykonywanie badań zgodnie z procedurami wzorcowymi, a przedmiotem zamówienia jest
jedynie część tej procedury związana z opisem badania ?
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia zapewnia nadzór lekarza radiologa, procedury
wzorcowe w trakcie dostosowywania.
Pytanie 7 Czy Udzielający Zamówienia zapewnia lekarza specjalistę II stopnia bądź
specjalistę radiologii i Diagnostyki Obrazowej odpowiedzialnego za całość procedury w myśl
procedur wzorcowych (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – Diagnostyki
Obrazowej i radiologii zabiegowej Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 85) a lekarz
Wykonawcy (opisujący badanie w ramach usługi) będzie jednym z lekarzy współpracujących
przy wykonywaniu procedury ?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 8 Czy Udzielający Zamówienia wymaga od Wykonawcy testów specjalistycznych
monitorów służących do Diagnostyki Obrazowej przy użyciu których będzie wykonywać
opisy ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 9 Czy Udzielający Zamówienia ma być podmiotem leczniczym w myśl
obowiązujących przepisów oraz posiadać zarejestrowaną komórkę organizacyjną
odpowiadającą zakresowi przedmiotu umowy (tj. Pracownia Tomografii Komputerowej bądź
Pracownia Diagnostyczna) ?

Odpowiedź:Tak.
Pytanie 10 W związku z wymogami formalno-prawnymi opisanymi w Szczegółowych
Warunkach Konkursu: czy Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość dołączenia wykazu
lekarzy wraz z podaniem numeru prawa wykonywania zawodu, stopnia specjalizacji, daty
uzyskania dyplomu oraz stopnia naukowego z pominięciem życiorysu ? Prośba ta wynika z
dużej liczby lekarzy opisujących badania.
Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wymagał życiorysu.
Pytanie 11 W związku z §2 ust. 5: czy Udzielający Zamówienia ponosi również koszty
związane ze szkoleniem personelu związanym z obsługą dostarczonego przez Oferenta
systemu?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 12 W związku z §2 ust. 9 z projektu umowy Oferent zwraca się z prośbą o zmianę
pierwszego zdania §2 ust. 9 na: „Oryginały wyników badań będą doręczane Udzielającemu 1
raz w miesiącu pocztą kurierską na koszt Udzielającego Zamówienia”.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 13 Czy w związku z zapisami §7 ust. 1 projektu umowy Udzielający zamówienie
jako opis jednego odcinka rozumie opis jednej okolicy anatomicznej zgodnie z regułami
sztuki medycznej, które stanowią: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica,
kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (kręgosłup szyjny, piersiowy, lędźwiowy),
kończyna górna z podziałem na odcinki anatomiczne oraz kończyna dolna z podziałem na
odcinki anatomiczne ?
Odpowiedź: Udzielający zamówienia opis jednego odcinka rozumie jako opis jednej
okolicy anatomicznej zgodnie z regułami sztuki medycznej jednak z wyjątkiem
politraumy, za którą proszę rozumieć opis 2 odcinków, (mimo, że w badaniu tym
znajduje się 5 okolic anatomicznych zgodnie z regułami sztuki medycznej) oraz wyjątek
kończyna górna i dolna bez podziału na odcinki anatomiczne.

Pytanie 14 W związku z zapisami §7 ust. 2 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie terminu
„badania kliniczne” użytego przez Udzielającego Zamówienie.
Odpowiedź: Udzielający zamówienia skreśla w §7 ust. 2 projektu umowy.
Pytanie 15 Czy Udzielający Zamówienia może określić szacunkową liczbę badań, które będą
wysyłane do opisu, oraz stosunek badań pilnych do badań planowych?
Odpowiedź: szacunkowa liczba badań to 86 na miesiąc, badań pilnych Udzielający
Zamówienia nie jest w stanie przewidzieć.

Pytanie 16 W związku z §8 ust. 1 projektu umowy Oferent zwraca uwagę , że w projekcie
umowy bark jest §9 ust. 7 na który powołuje się treść ustępu. Dodatkowo w związku z tym,
że wartość umowy nie jest precyzyjnie określona jej zapisami (brak jest miedzy innymi
gwarantowanej liczby zlecanych badań), Oferent proponuje zmianę zapisów tego ustępu
umowy na: „ Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie wykona
przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust.7, Udzielający zamówienie ma prawo
żądać kary umownej w wysokości 50% wartości brutto wynagrodzenia za opis jednostkowy
określonego w §7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”
Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu 3.
Pytanie 17 W związku z §8 ust. 2 projektu umowy Oferent zwraca uwagę, że ponieważ
wartość umowy nie jest precyzyjnie określona jej zapisami (brak jest miedzy innymi
gwarantowanej liczby zlecanych przez Udzielającego Zamówienie badań), Oferent proponuje
usunięcie bądź zmianę zapisów tego ustępu umowy na: “W przypadku odstąpienia
Przyjmującego zamówienie od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zapłaci
Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 2500 zł.”
Odpowiedź: §8 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: W przypadku odstąpienia
Udzielającego zamówienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Przyjmującego zamówienie (naruszenie postanowień umowy) Przyjmujący zamówienie
zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 2500 zł.”
Pytanie 18 W związku z §10 ust. 4 projektu umowy: Czy Udzielający Zamówienia może
doprecyzować przesłanki umożliwiające rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia?
Wskazane aktualnie przyczyny są zbyt ogólne i niejasne (zawężanie zakresu badań, zaniżanie
jakości).
Odpowiedź: Zapis wskazuje, że Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę w razie
naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień umowy.
Pytanie 19 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji : ile badań TK w ciągu miesiąca
jest wykonywanych w godzinach nocnych? Czy są to badania CITO?
Odpowiedź: Średnio jedno badanie w trybie CITO.
Pytanie 20 Zwracamy się z prośbą o podanie ilości zlecanych badań do opisu metoda
teleradiologii w trybie planowym i cito w skali miesiąca?
Odpowiedź: Szacunkowa liczba badań to 86 na miesiąc, badań pilnych Udzielający
Zamówienia nie jest w stanie przewidzieć.
Pytanie 21 Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jakim systemem RIS/PACS
Zamawiający dysponuje?
Odpowiedź: Alteris
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