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Dotyczy: postępowania nr SAL01/2021 na dostawę mammografu dla Salus Sp. z o.o. w Słupsku 

w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla 

wczesnego wykrywania nowotworów – mammografu” na lata 2021-2022. 

 

 

Wyjaśnienia treści SWZ 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych ( tj. Dz. 2019r., poz. 2019 ze zm.) udostępnia treść zapytań - wniosków o 

wyjaśnienia treści SWZ wraz udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie 1 – dotyczy załącznika nr 2 do SWZ 

Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie (Mammograf Cyfrowy) posiadało aktywną 

licencje DICOM/WL dla komunikacji dwukierunkowej z systemami informatycznymi typu 

HIS/RIS/PACS pracującymi w pracowni ZDO. Tym samym prosimy o informację czy 

Zamawiający oczekuje integracji oferowanego aparatu MG z w/w aplikacjami w celu zachowania 

obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych 

obrazowych DICOM 3.0? Jeśli tak, prosimy informację czy koszty ewentualnych licencji i prac 

serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający. 

 

Odpowiedź 

Tak. Koszt ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Zamawiający. 

 

 

Pytanie 2 – dotyczy załącznika nr 2 do SWZ 

 

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje integracji oferowanej Stacji Lekarskiej 

Opisowej dla badań MG z aplikacjami PACS/RIS w celu zachowania obecnej kompatybilności 

obsługi dokumentacji medycznej w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM 3.0 oraz funkcji 

opisowych? Jeśli tak, prosimy informację czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych 

ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający. 

 

Odpowiedź 

Tak. Koszt ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Zamawiający. 
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