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SW-EP.081.13.2021.MM.3   Warszawa, dnia  11 października 2021 r. 
  
 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania  

 
 
Dotyczy: postępowania na „Dostawę tomografu komputerowego 64 – rzędowego 
wraz z adaptacją pomieszczeń”; EP/32/2021 
 
Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę tomografu komputerowego 
64 – rzędowego wraz z adaptacją pomieszczeń”, numer sprawy EP/32/2021, 
prowadzonym na podstawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 20.03.2020 r. o w 
ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), 
wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków 
zamówienia.  
 
Zamawiający w pkt 85 tabeli parametrów technicznych oczekuje integracji z systemami 
RIS/PACS. Proszę o wskazanie nazwy producenta systemu RIS i systemu PACS, z którym 
Wykonawca ma się zintegrować. Wg naszej najlepszej wiedzy wymieniany tomograf 
komputerowy Zamawiającego jest zintegrowany z systemami informatycznymi 
należącymi do firmy Lux Med. Czy Zamawiający potwierdza, że nowy tomograf 
komputerowy ma być zintegrowany z systemami RIS/PACS należącymi do Lux Med czy 
systemami RIS/PACS należącymi do Zamawiającego?  
Jeżeli Zamawiający potwierdza konieczność integracji z systemami RIS/PACS 
należącymi do firmy Lux Med, prosimy o wskazanie nazwy producenta/firmy 
utrzymaniowej obu systemów. 
Jeżeli Zamawiający potwierdza konieczność integracji z systemami RIS/PACS 
należącymi do Zamawiającego, prosimy o wskazanie nazwy producenta/firmy 
utrzymaniowej obu systemów. 
Jeżeli Zamawiający rezygnuje z konieczności integracji z systemami RIS/PACS, prosimy 
o usunięcie tego wymogu z tabeli. 
Brak doprecyzowania powyższej funkcjonalności uniemożliwi jakiemukolwiek 
Wykonawcy złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty, jak również 
zrealizowanie dostawy w całości.  
Odpowiedź: Tomograf Komputerowy używany obecnie jest zintegrowany z systemem 
RIS/PACS poprzez oprogramowanie ALTERIS. 
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Ponadto, informujemy o zmianie terminu składania ofert z dnia 12.10.2021 na dzień 
13.10.2021, godz. 11:00.  
 
Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i 
tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Małgorzata Marcinkowska  


