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Wszyscy  Oferenci 

 

 

 

                    W  nawiązaniu do ogłoszonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 

zakresie usługi teleradiologii polegającej na opisie wykonanych przez Udzielającego 

Zamówienie badań: 
• RTG,  

• CT (tomografii komputerowej),  

na rzecz pacjentów ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, zgodnie ze szczegółowymi 

warunkami konkursu ofert, Zamawiający odpowiada na udzielone zapytania: 

 

Pytanie 1: Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 

20.12? Oraz czy Udzielający Zamówienia dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej, 

opatrzonych podpisem elektronicznym? Jeżeli tak to proszę o informację na jaki adres e-mail 

można kierować oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 20 grudnia 2022 roku na 

godzinę 12:00, termin otwarcia godzina 12:30. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie 

elektronicznej opatrzonych podpisem elektronicznym. 

Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew 

Pytanie 2: Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na opis 

badania w następujących trybach i terminach: 

TK planowe do 168h 

RTG planowe do 72h 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 3: Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na złożenie Oświadczenia o posiadaniu 

kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikację lekarzy, a w momencie wyboru oferenta, do 

czasu podpisania umowy, przesłania kopii wspomnianej dokumentacji? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 4: W załączonych SWKO punkt VII ust. 1 podpunkt 7 mówi o dołączeniu referencji, które 

potwierdzają, że oferent ma doświadczenie w zakresie wykonywania badań histopatologicznych. 

Czy Udzielający Zamówienia potwierdzi, że to omyłka pisarska i chodzi o opisywanie badań 

diagnostycznych TK, RTG? 

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska i chodzi o opisywanie badań diagnostycznych TK, RTG 

Pytanie 5: Czy Udzielający Zamówienia zrezygnuje z zapisu we wzorze umowy w § 2 Obowiązki 

Zleceniobiorcy. Ust. 16? Opisy badań dostarczane są w oryginale jako elektroniczna dokumentacja 

medyczna opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby Opisy badań dostarczane są w oryginale jako 

elektroniczna dokumentacja medyczna opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym. 

Pytanie 6: Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na rozszerzenie zapisu w  §4 ust. 2 o 

informację taką jak: rozpoznanie, cel badania? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 7: Czy Udzielający Zamówieni wyrazi zgodę na rozszerzenie zapisów w  §4 mówiącym o 

obowiązku zgłoszenia telefonicznego Przyjmującemu Zamówienie faktu przesłania badania w 

trybie CITO-CITO? 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 8: Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w  §9 ust.2 na 

następujący: W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, 

Zleceniodawca będzie uprawniony do naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 4, Zleceniobiorca  zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 2% wartości danego opisu badania za każdy stwierdzony 

przypadek.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 9: Czy Udzielający Zamówienia zaktualizuje we wzorze umowy odwołania do przepisów 

w §1 ust. 3.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm. i ust. 5.: Dz.U. 2022 poz. 1304 ze zm.? 

Odpowiedź:  TAK 

Pytanie 10: Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisów 

dotyczących ochronnych danych osobowych, w zamian za podpisywanie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych? Wskazujemy, że w analizowanym przypadku każda ze Stron 

umowy w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych pacjentów i personelu medycznego (w 

zakresie danych takiego personelu pojawiających się na przekazywanej w ramach realizacji umowy 

dokumentacji) występuje w charakterze niezależnego Administratora Danych Osobowych. Nie 

mamy tym samym do czynienia z konstrukcją powierzenia przetwarzania danych osobowych, o 

której mowa w art. 28 ust. 1 i 3 RODO. W powyższym zakresie należy w pierwszej kolejności 

wskazać na stanowisko PUODO wyrażone w dniu 03.06.20r., a dotyczące udostępniania danych 

osobowych pacjentów w związku z korzystaniem z podwykonawcy w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej (Zadania IOD - UODO). Dodatkowo zasadnym będzie powołanie zapisów projektu 

Kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia (projekt Polskiej Federacji Szpitali), a 

konkretnie zapisów p. 4.6 tego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zapisu p. 4.6.2.3. w zw. z 

p. 4.6.2. Wprawdzie dokument, o którym mowa ma nadal status projektu, należy jednak zauważyć, 

że projekt ten w dniu 15 lutego 2021r. uzyskał pozytywną opinię Prezesa UODO (Opinia PUODO 

nr ZAS.070.4.2018.KO.RS),w której wskazano że doprecyzowania wymagają jedynie zapisy w 

zakresie kwestii monitorowania podmiotów publicznych. Należy zatem przyjąć, że pozostałe zapisy 

projektu Kodeksu stanowią wykładnię przepisów zatwierdzoną przez PUODO. 

Nasza propozycja zapisu: 

„.1. Strony zobowiązują się przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) 

oraz krajowych przepisów z obszaru ochrony danych osobowych, przy przetwarzaniu danych 

osobowych w związku z zawieraną Umową. 

2. Strony w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, 

zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o 

różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązują się wdrożyć i stosować 

https://uodo.gov.pl/pl/225/1552


odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający temu ryzyku.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 11:  Ze względu na obecnie panujące warunki gospodarcze, w tym w szczególności 

wysoką inflację, zawieranie długoterminowej umowy, w której w sposób sztywny została wskazana 

umowa za wykonywanie danego świadczenia jest obarczone dużym ryzykiem. Czy Udzielający 

Zamówienia wyrazi zgodę na zawarcie umowy na 12 miesięcy? Lub czy Udzielający Zamówienia 

wyrazi zgodę na możliwość zmian cennika za świadczone usługi po 12 miesiącach trwania umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę możliwość zmian cennika za świadczone usługi po 12 

miesiącach trwania umowy. Zamawiający do par 6 dodaje ust. 6 który przyjmuje brzemiennie: 

„  Wartość świadczeń może zostać zwiększona lub zmniejszona  nie  wcześniej  niż po upływie 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, o  wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” 

Pytanie 12: Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na dodanie ustępu w §12, zgodnie z 

którym strony mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia w 

przypadku wystąpienia „ważnych powodów”. Tego typu zapis pozwoli na rozwiązanie umowy w 

sytuacji której umowa nie przewidziała, a która nadal stanowi racjonalną podstawę do rozwiązania 

umowy. Jednocześnie, wymóg wskazania ważnego powodu wykluczy możliwość rozwiązania 

umowy z powodów błahych. Należy także wskazać, że zapis tego typu spełniać będzie wymagania 

co do treści zawieranej umowy wskazane w art. 27 ustawy o działalności leczniczej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w tym zakresie 

Pytanie 13:  Czy Zamawiający dopuści, aby oferta konkursowa została przesłana drogą mailową? 

np. skanem wszystkich dokumentów podpisanych przez osobę reprezentująca? Albo 

podpisanych  elektronicznym podpisem cyfrowym? Jeśli tak to na jaki adres email? 

Odpowiedź: TAK. Odpowiedź na pytanie 1. 

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści termin opisywania badań TK: tryb cito-cito do 3 h? 

Odpowiedź: TAK 

Czy Zamawiający dopuści termin opisywania badań TK: tryb pilny do 48 h? 

Odpowiedź: TAK 

Czy Zamawiający dopuści termin opisywania badań RTG: tryb cito-cito do 3 h? 

Odpowiedź: TAK 

Czy Zamawiający dopuści termin opisywania badań RTG: tryb pilny do 24 h? 

Odpowiedź: TAK 

Czy Zamawiający dopuści termin opisywania badań RTG: tryb planowy do 96 h? 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 2 do SWKO (projekt umowy) 

Paragraf ust. 12 

"Zleceniobiorca zobowiązuje się w terminie 7 dni od podpisania umowy w imieniu 

Zleceniodawcy przygotować, skonfigurować i zainstalować sprzętową bramkę PACS umożliwiającą 

przesyłanie badań." 

 na treść 

"Zleceniobiorca zobowiązuje się w terminie 7 dni od podpisania umowy w imieniu 

Zleceniodawcy  przygotować, skonfigurować i zainstalować system w taki sposób, aby przesyłanie badań i 

zwrotne odbieranie wyników w portalu teleradiologicznym było możliwe do wykonania szyfrowanym 

tunelem VPN" tj. bez  konieczności stosowania bramki PACS, a np. z użyciem urządzenia mikrotik (router), 

który Zleceniobiorca  skonfiguruje i prześle na koszt własny do Zleceniodawcy? W ślad za tym 

Zleceniodawca wepnie router w  swoją sieć . 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 



Pytanie 16:  W związku z zapisem "Personelowi wyznaczonemu przez Zleceniodawcę udzielony zostanie 

dostęp do systemu teleradiologii uprawnionym do przekazywania badań do zdalnego opisu wraz ze 

skierowaniem oraz odbioru wyniku  badania." Jaką liczbę dostępów do systemu teleradiologii 

Zleceniodawca będzie potrzebował w dniu podpisywania Umowy? Na jakiej liczbie komputerów te dostępy 

mają być uruchomione? Czy Zleceniodawca jest w stanie określić maksymalną ilość dostępów, jaka w 

trakcie trwania Umowy będzie  konieczna do ustawienia przez Zleceniobiorcę? 

Odpowiedź: 10 uprawnionych 

Pytanie 17: Jakiej firmy jest system PACS Zleceniodawcy? Czy utworzenie węzła DICOM w systemie 

PACS Zleceniodawcy jest płatne (jeśli tak, to proszę o podanie kosztów) i czy Zleceniobiorca zostanie 

obciążony tymi kosztami?  

Odpowiedź: System Firmy RADPOINT. Zleceniobiorca zostanie obciążony kosztami utworzenia węzła. 

Pytanie 18: Czy dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje mogą zostać przesłane przez 

Zleceniobiorcę już po wyłonieniu Wykonawcy? Mając bazę kilkudziesięciu radiologów tych dokumentów 

byłyby setki stron. 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści możliwość opisywania badań RTG także przez lekarzy 

rezydentów  posiadających wszystkie wymagane umiejętności i kwalifikacje, a opisy mogą wg aktualnych 

wymogów prawnych wykonywać samodzielnie? 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.12.2022 do 

godz 12:00? 

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na pytanie 1. 

 

 

 

 

 

        Z poważaniem 

 


		2022-12-16T14:40:02+0100




