
 

 

 

znak sprawy: DAM.230/024/2021  

Odpowiedzi do ogłoszenia w sprawie składania ofert 

na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii 

wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa 

Mazowieckiego 

Przedmiot: Aparat USG – 1 szt. 

Pytanie 1. do pkt. 48 

Prosimy o potwierdzenie, że integracja aparatu USG z systemem HIS, PACS/RIS (system Clininet) nie obejmuje 

zakupu dodatkowych licencji do posiadanych przez Zamawiającego systemów informatycznych HIS, PACS/RIS, 

które Zamawiający posiada lub będzie posiadał, a integracja aparatu USG z systemami informatycznymi 

Zmawiającego HIS, PACS/RIS po stronie Oferenta obejmować będzie licencję DICOM która będzie dostarczona 

w  aparacie USG i integracja po stronie dostawcy aparatu USG będzie polegała na połączeniu aparatu USG z 

posiadaną przez Zamawiającego licencją HIS, PACS/RIS i nie będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami po 

stronie dostawcy aparatu USG. 

Z doświadczenia wiemy, że częstą praktyką jest stosowanie przez dostawców systemów informatycznych  

wyższych cen dla Wykonawców/ dostawców sprzętu medycznego niż bezpośrednio dla szpitala, który ma 

wynegocjowane kontrakty z dostawcami systemów informatycznych w związku z tym ma większe możliwości 

negocjacji ceny.  Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla Zmawiającego. W przypadku jeśli dostawca sprzętu 

medycznego będzie zobowiązany do samodzielnego pozyskania oferty na licencje i przyłączenie należy liczyć się 

z tym, że koszt licencji i prac związanych z połączeniem z systemem HIS, PACS/RIS będzie wyższy a finalnie 

ten koszt zostanie doliczony do ceny aparatu USG. 

Jeśli Zamawiający posiada lub pozyska ofertę cenową od dostawcy systemów informatycznych na integrację 

aparatu USG z systemem HIS, PACS/RIS szpitala prosimy o podanie tej ceny ( która przez potencjalnych 

oferentów będzie dodana do ceny aparatu USG) i poinformowanie dostawcę systemów informatycznych że zakup 

zgodnie z pozyskaną przez szpital ofertą będzie realizowany przez  dostawcę sprzętu medycznego który wygra 

postępowanie DAM.230/024/2021.  

Jednocześnie w załączeniu przysyłamy ofertę cenową którą otrzymaliśmy od dostawcy Państwa systemu HIS, 

PACS/RIS. Prosimy o zajęcie stanowiska 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Zakład Leczniczy UCK WUM,  w którym aparat będzie 

zainstalowany posiada licencje na podłączenie ww. aparatu do systemu HIS, PACS/RIS. Tym 

samym oferta na dostawę przedmiotu zamówienia nie powinna obejmować dodatkowych 

kosztów z tytułu zakupu licencji, o której mowa w pytaniu. 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 

oraz szkolenie personelu, pozwalające na operacyjne wykorzystywanie aparatu. W związku z 

tym, aparat musi być, po ww. działaniach, kompletny i zdatny do użytku, w tym podłączenie 

dostarczonego aparatu do licencji posiadanej przez Zamawiającego i skonfigurowanie 

urządzenia w sposób umożliwiający przekazywanie danych medycznych do systemów HIS, 

PACS/RIS. Ten zakres prac Wykonawca musi uwzględnić w ofercie. Zamawiający potwierdza, 

że „(…) integracja aparatu USG z systemami informatycznymi Zmawiającego HIS, PACS/RIS 

po stronie Oferenta obejmować będzie licencję DICOM, która będzie dostarczona w  aparacie 

USG i integracja po stronie dostawcy aparatu USG będzie polegała na połączeniu aparatu 

USG z posiadaną przez Zamawiającego licencją HIS, PACS/RIS”. Jednocześnie Zamawiający 



 

 

podkreśla, że Wykonawca – Dostawca aparatu USG musi po swojej stronie zapewnić, i 

uwzględnić to w ofercie, podłączenie aparatu do systemów Zamawiającego – PACS, RIS, HIS. 

 


