
           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                          Data: 16.09.2016 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  zaprojektowanie,  wykonanie  i  uruchomienie

zintegrowanego  systemu  bloku  operacyjnego  (zwanym  dalej  SZBO)  oraz   Systemu  Zarządzania

Budynkiem (zwanym dalej BMS) w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki  24

w Ełku  (Znak Postępowania: 3345/2016)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.),)  Zamawiający  przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1.1 Czy zamawiający "przez zachowanie oryginalności jakości sygnału wideo urządzeń do obrazowania" 
dopuszcza skalowalność obrazów przy zmianie rozdzielczości (obrazy typu PIP, PbP)? Powstający obraz w 
obrazie lub obraz obok obrazu muszą być przeskalowane w celu prawidłowego wyświetlenia w nowych 
obrazach.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza przeskalowanie obrazów w przypadku trybów wyświetlania z wielu wejść
na jednym monitorze.

1.3 Czy zamawiający w ramach poprawy ergonomii warunków pracy dopuszcza monitory o przekątnej 26" o 
odpowiednich lub wyższych parametrach zapisanych w załączniku? Należy nadmienić, że specyfikacja ramion 
kolumny sufitowej zaleca monitory 24" (dopuszcza monitor 26"). Monitory 32" ze względu na wagę i gabaryty 
nie są przewidziane do montażu.

Odp.: Zamawiający preferuje monitory o rozmiarze 32”, ale w związku z nieprecyzyjnym zapisem w 
specyfikacji kolumny (brak określenia nośności ramion) instalację monitorów o tej przekątnej uzależnia od 
prawidłowego działania (zdolności udźwigu) ramion, jednocześnie sugeruje sprawdzenie nośności sprzętem 
pomiarowym.

1.4 Czy zamawiający zdecyduje się nie tylko na przygotowanie infrastruktury, ale dokona zakupu monitorów 
przeglądowych w salach nr 2 i 3 co znacząco obniży koszty montażu i późniejszego uruchomienia. Prosimy o 
określenie wielkości monitorów oraz wskazanie ich przekątnej. Z doświadczeń użytkowania – chirurgów, 
preferowana wielkość monitorów zawiera się w granicach 42 cale do 47 cali.

Odp. Zamawiający zrezygnował z wyjść na monitory przeglądowe.

1.6 Czy zamawiający zrezygnuje z zakupu zewnętrznego rejestratora, który oprócz standardu (technologia 
niemedyczna – monitoring przemysłowy) uniemożliwia pełną integrację z systemem opisanym w SIWZ do 



zarządzania istotnymi obrazami na salach operacyjnych? Wprowadzałoby to dwa standardy zapisu obrazu na 
bloku operacyjnym, co jest sprzeczne z koncepcją unifikacji systemu na cały Blok Operacyjny oraz 
ograniczyłoby w sposób znaczący funkcjonalność całego systemu dla personelu pracującego na Bloku, 
zdalnych konsultacji medycznych czy Zarządu szpitala. Ze specyfikacji wynika także, że na sali nr 1 nie jest 
zamontowana kamera w lampie operacyjnej, więc zapis zunifikowany w ramach jednego systemu stanowiłby 
zabezpieczenie dowodu poprawności wykonania procedur medycznych na tej sali w powiązaniu z zapisem 
zabiegowych skopii w tym samym systemie.
Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu audio na sali pooperacyjnej i salach operacyjnych? Zapis dźwięku na 
salach operacyjnych wymaga stosowania sprzętu o wyższych parametrach ze względu na duże zakłócenia na 
sali podczas operacji, co znacząco wpływa na cenę oraz rodzi z sobą obostrzenia prawne i wymaga 
każdorazowo indywidualnej zgody od wszystkich osób nagrywanych na Bloku?

Odp.: NIE,  Zamawiający utrzymuje funkcjonalność w postaci rejestracji obrazów z kamer sufitowych w 
zewnętrznym rejestratorze. Zamawiający zrezygnował z zapisu audio na salach operacyjnych.

1.7 Czy zamawiający zrezygnuje z obsługi sprzętu, który posiada wyjścia RGB, komponent YUV, S-Video, 
Composite? Wyjścia tego typu jako przestarzałe technologicznie i uniemożliwiające zapis cyfrowy nie są już 
stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach do nagrywania i przetwarzania obrazu medycznego.

Odp.: Zamawiający zrezygnował z obsługi sprzętu, który posiada wyjścia komponent YUV, S-Video, 
Composite.

1.8 Czy zamawiający zrezygnuje z redundantnego przełączenia wejść krytycznych i zgodzi się na przełączenie 
ręczne krytycznych obrazów z modalności używanych w trakcie zabiegu? Redundancja wymaga zakupów 
wyspecjalizowanych do tego monitorów, w których funkcja ta znacząco podnosi ich wartość. Ręczne 
przełączania sygnału jest stosowane dotychczas na salach zabiegowych, a w nowoczesnych technologiach 
przełączenie w trakcie awarii jednego z kanałów wideo może trwać ok. 5-10 sekund. Należy nadmienić, że 
wyspecyfikowanie monitory na sali nr 1 nie umożliwiają realizacji redundantnego przełączania.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza wykonanie połączeń redundantnych wejść krytycznych (urządzeń 
endoskopowych) do monitorów, wymagających ręcznego przełączenia sygnału na monitorach (z ich panela 
sterującego).

1.10 Czy zamawiający dopuści opcje redundancji tylko na serwerach zapisujących obraz bez redundancji dla 
serwerów zarządzających? Serwer zarządzający obecnie posiada opcje redundantności wewnętrznej struktury, 
co znacząco obniża prawdopodobieństwo jego awarii. W nowoczesnych systemach nawet przy awarii serwera 
zarządzającego, obrazy z modalności po kablu SDI są nadal transmitowane do monitorów laparo- i 
endoskopowych z krytycznymi do wykonania zabiegu obrazami widocznymi dla operatorów.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza opcje redundancji tylko na serwerach rejestrujących obraz oraz brak 
redundancji serwera zarządzającego (z zachowaniem redundancji jego struktur wewnętrznych).

1.13 Czy zamawiający dopuszcza przeglądanie dokumentacji medycznej niezbędnej w trakcie zabiegu na 



panelowym komputerze 21" (pII) i/lub monitorach przeglądowych 42"-47". Historia choroby może być 
wyświetlona na komputerze 21" a obrazy diagnostyki obrazowej typu DICOM na monitorze przeglądowym.

Odp.: NIE, Zamawiający wymaga funkcjonalności wyświetlania dokumentacji medycznej przeglądanej na 
komputerze panelowym 21" (pII) na dowolnym monitorze zabiegowym (zawieszonym na ramieniu), w tym 
również w trybie wyświetlania z 2 wejść (PIP, PbP).

1.15 Czy zamawiający w celu ograniczenia wydatków zrezygnuje z certyfikatu medycznego dla 21" komputera 
panelowego dotykowego klasy PC (pII)? Są to monitory dezynfekowalne oraz służące przede wszystkim 
anestezjologom do podglądu dla nich ważnych informacji czy ustawień.

Odp.: TAK, jednocześnie Zamawiający uszczegóławia miejsce instalacji komputera na maszynie 
anestezjologicznej po jej prawej stronie (model Datex-Ohmeda z serii Aespire oraz Avance) lub na kolumnie 
anestezjologicznej (model Mindray HyPort 6000) na stabilnym wysięgniku montowanym w szynie kolumny,  
pozwalającym na montaż i obsługę komputera przy maszynie anestezjologicznej lub na drugim ramieniu 
kolumny – do ustalenia z Zamawiającym na etapie wdrożenia.

1.17 Czy zamawiający dopuszcza realizację takiej funkcji poprzez intranet? Obrazy z Bloku Operacyjnego 
muszą pozostawać pod kontrolą dostępu tylko przez uprawnione osoby w szpitalu, a dostęp po sieci 
wewnętrznej jest pod nadzorem działu informatyków.

Odp.: Zamawiający pod pojęciem „sieć lokalna na terenie szpitala” rozumie wewnętrzną sieć komputerową 
działającą w obrębie szpitala, pojęcie „intranet” jest wg Zamawiającego pojęciem zbliżonym ale szerszym, 
oznaczającym sieć ograniczoną do zamkniętej grupy użytkowników, obszaru, np. całej organizacji, co w 
przypadku Zamawiającego i tego postępowania nie jest równoważne i nie jest wymagane.

1.18 Czy zamawiający na chwilę obecną zaakceptuje możliwość sterowania jaka jest realna w zakresie 
sterowania BMS w szpitalu po uzgodnieniu szczegółów dostępu do odpowiednich sterowników? Sterowanie w 
zakresie systemu BMS jest szczegółowo rozpatrywane w części pytań dotyczących wymagań i dostępu do 
danych, czujników w szpitalu. Uzgodnione i możliwe do kontroli parametry na sali Operacyjnej będą pobierane
z systemu BMS i udostępniane w koniecznym zakresie dla osób zarządzających Blokiem Operacyjnym oraz 
ustawianiem odpowiednich parametrów do zabiegu na Sali Operacyjnej w zakresie uzgodnionym w części 
BMS. Ze względu na niedoprecyzowanie aktualnie funkcjonalności i wymagań dla systemu BMS, sterowanie 
na ekranie dotykowym na Sali Operacyjnej byłoby sprzężone z danymi z systemu BMS i jego 
funkcjonalnością.

Odp.: Zamawiający ustala minimalny zestaw parametrów, jakie można będzie monitorować i sterować z panela 
dotykowego na sali operacyjnej na: temperatura i wilgotność. Uruchomienie funkcjonalności sterowania 
oświetleniem sali operacyjnej oraz monitorowania gazów medycznych uzależnia od możliwości technicznych 
instalacji budynkowych i uruchomienia tych zasobów w systemie BMS i ustali na etapie wdrożenia, jednakże 
system zarządzania Blokiem Operacyjnym powinien przewidywać taką możliwość.  

2.1 Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości przełączania i wyświetlania wyjścia sygnału wideo z dowolnego



podłączonego urządzenia do obrazowania na dowolnym podłączonym wyświetlaczu w każdej Sali? W celu 
uniknięcia komplikacji i pomyłek w obsłudze przydzielania obrazu na monitor, możliwość taka jest 
realizowana tylko w obrębie jednej Sali Operacyjnej będącej pod kontrolą obecnego tam zespołu operacyjnego.
Dopuszcza się jednak ingerencję z zewnątrz w sytuacji krytycznej dla osoby tylko uprawnionej jako 
administrator systemu.

Odp.: Zamawiający w taki właśnie sposób rozumie działanie systemu w tej funkcjonalności.

2.2 Czy zamawiający dopuszcza możliwość definicji autonomicznych obszarów i dostępnych w nich 
wejść/wyjść wideo tylko przez producenta lub dedykowany serwis? W innym przypadku rodzi to spore 
komplikacje  działania płynności w obsłudze dostarczania prawidłowo obrazu na dany monitor a w wypadku 
wpisania błędów w konfiguracji prowadzi do zablokowania działania urządzeń, co stanowiłoby zagrożenie 
zdrowia dla operowanego pacjenta. Poza tym producent udziela licencji per sala operacyjna lub wykładowa 
(rozbudowa wiąże się z dodaniem licencji, urządzeń przechwytujących i odbierających obrazy do już 
działającego systemu) oraz przelicza moc obliczeniową wykorzystywanych serwerów na każdy obszar 
autonomiczny, aby zapewnić optymalizacje wykorzystania sprzętu bez jego przeciążenia.

Odp.: TAK

2.5 Czy zamawiający dopuszcza ograniczenie przy wyświetlaniu jednocześnie 4 sygnałów wideo po jednym 
kablu na monitorze do wyświetlania sekwencji 1, 1+3 mniejsze lub 4 równych obrazów jednocześnie (brak 
funkcji PiP i PbP)? Funkcja PiP i PbP możliwa jest przy wyświetlaniu jednocześnie 2 sygnałów po jednym 
kablu na monitorze w systemie.

Odp.: W związku z rezygnacją z wyjść ściennych monitorów przeglądowych wymaganie dotyczące 
wyświetlania 4 źródeł na monitorze zostało usunięte.

2.7 Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości przeniesienia jednego lub więcej zabiegów zaplanowanych na 
salach operacyjnych do bieżącej Sali Operacyjnej poprzez panel dotykowy? Czy funkcja taka może być 
realizowania poprzez system HIS z poziomu 21” komputera panelowego dotykowego klasy PC(pII) lub panel 
19” systemu poprzez wprowadzenie pacjenta w danej Sali jako zabiegu nieplanowanego? Organizacyjnie 
możliwe jest i stosowane rozwiązanie polegające na utworzeniu na panelu sterującym 19” zakładek „operacja 
zaplanowana”, „operacja nieplanowana”, „inne”, co daje pełną możliwość wyboru dowolnego pacjenta dla 
danej Sali Operacyjnej w razie niemożności wykonania z jakichś względów operacji docelowej.

Odp.: TAK, z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzenia zabiegu z poziomu panela ręcznie, w innych 
sposób niż „operacja planowana” system zapewnia możliwość połączenia rekordu zabiegu wprowadzonego 
ręcznie po jego zakończeniu do rekordu pacjenta wskazanego w poprawionej liście roboczej pobranej z HIS. 
(poprawki w specyfikacji)

2.10 Czy w wypadku braku możliwości dostarczenia przez producenta lamp, interfejsu WEB oraz stosownych 
kodów do ich sterowania, zamawiający zrezygnuje ze sterowania lampami operacyjnymi oraz kamer pola 
operacyjnego na salach 2 i 3 z poziomu panelu dotykowego? Do pewnej obsługi kamer operacyjnych konieczne



jest skorzystanie albo z interfejsu wbudowanego albo protokołów komunikacyjnych producenta kamer.

Odp.: NIE 

3.1 Czy zamawiający dopuszcza jednoczesne nagrywanie w formacie wysokiej jakości Full HD i kompresji z 
ustawionym wstępnie w konfiguracji systemu jednym z dwóch kodeków kompresji zoptymalizowanych pod 
kątem czytelności zapisywanego obrazu? Rozwiązanie takie stanowi kompromis pomiędzy kompresją a 
jakością zapisu i jest powszechnie stosowane w rozwiązaniach komercyjnych zapisu obrazu na salach 
operacyjnych.

Odp.: TAK 

3.7 Czy zamawiający zrezygnuje z opcji wyzwolenia rozpoczęcia/zakończenia nagrywania przyciskiem 
endoskopu, gdyż możliwości takie wymagają odpowiednich protokołów komunikacyjnych dostarczonych przez
producentów endoskopu? Możliwe jest opcjonalne wyzwalanie zapisu zdjęć z przycisku w endoskopie, co jest 
praktycznie stosowane. Funkcja obsługi nagrywania wydaje się mało uzasadniona, gdyż może być ona 
spóźniona a dostęp zdalny do zapisu/wstrzymania nagrania wideo można mieć oprócz panelu sterującego na 
sali także z innych urządzeń jak transmitery czy urządzenia mobilne podłączone poprzez intranet.

Odp.: TAK

3.11 Czy zamawiający dopuszcza zamianę w formie zapisu „godziny rozpoczęcia i zakończenia zabiegu” na 
formę czas i datę nagrania? Parametry rozpoczęcia godziny nagrania są powiązane z informacją systemową 
zapisu zbioru w systemie archiwum, co pośrednio jest dostępne dla użytkownika.

Odp.: NIE

3.13 Czy zamawiający dopuszcza tylko ściągnięcie danych z Active Directory (loginy i hasła użytkowników) 
przez system obsługi sal operacyjnych i bazowanie na tych danych jeśli chodzi o jednorodne logowanie do 
systemu? Tego typu obsługa wyklucza możliwość wpisywania z wielu miejsc różnych haseł dostępu i ich 
zmianę dla tego samego użytkownika, który może nie pamiętać różnych haseł w zależności od miejsca 
logowania, co w trakcie operacji może wprowadzić sytuację paniki w dostępie i obsłudze systemu.

Odp.: Zamawiający wymaga funkcjonalności autoryzacji online w Active Directory dostępu użytkownika do 
systemu (na podstawie poprawności danych logowania, przynależności do grupy/jednostki organizacyjnej, 
aktywności konta), dopuszcza model wykorzystania Active Directory jako jedynego źródła autoryzacji 
użytkowników systemu.

3.17 Czy zamawiający zrezygnuje z automatycznego zapisu zdjęć w trakcie nagrywania do archiwum? W celu 
zmniejszenia wielkości archiwum zalecana jest analiza ilości i jakości wykonanych zdjęć po operacji i wówczas
wybranie i wysłanie tylko odpowiednich obrazów do archiwum.

Odp.: TAK, wymóg został usunięty ze specyfikacji



3.18 Czy zamawiający zrezygnuje z konfiguracji różnych czasów życia danych na rzecz skonfigurowanego w 
trakcie uruchamiania systemu czasu ich życia i automatycznego usuwania najstarszych badań? Z racji 
zajmowania przez nagrania dużej ilości miejsca, możliwe jest zgranie przez zainteresowanego lekarza nagrania 
na lokalny dysk w określonym interwale czasowym i jego lokalna obróbka, a wówczas polityka czasu 
przechowywania nagrań jest ściśle określona i zapobiega powstawaniu narastania nagrań bez kompresji, 
zajmujących dużo miejsca w archiwum serwera.

Odp.: TAK, jednocześnie Zamawiający wymaga, aby automatyczne usuwanie zapisu strumienia archiwalnego z
zasobów lokalnych było uzależnione od statusu wykonanej archiwizacji.

3.19 Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości każdorazowo konfiguracji przechwytywanych obrazów na 
rzecz predefiniowanych opcji w trakcie uruchomienia systemu? Daje to z góry przewidywalne pojemności oraz 
jakość zapisywanych obrazów bez możliwości pomyłkowej konfiguracji zapisu strumienia danych wideo w 
nieodpowiednim ustawieniu. Jest prostsze i praktyczniejsze w użytkowaniu dla operatorów na sali, zmniejsza 
prawdopodobieństwo błędu podczas nagrania.

Odp.: TAK, specyfikacja została doprecyzowana.

3.20 Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu definicji reguł automatycznego przenoszenia plików? Automatyczne
przenoszenie plików nie pozwala na wyselekcjonowanie odpowiednich /kluczowych plików, które powinny 
zostać zapisane po zabiegu. Nagrania są selekcjonowane ręcznie przez osobę z Bloku znającą potrzeby zapisu 
obrazów kluczowych. W konsekwencji daje to także oszczędności miejsca na serwerach archiwum wideo. W 
archiwum administrator systemu może dokonać selekcji według czasu plików z nagrań.

Odp.: Pod pojęciem zapisu definicji reguł automatycznego przenoszenia mediów Zamawiający rozumie 
możliwość określenia w systemie zasad wymuszających zarchiwizowanie konkretnego typu plików/strumienia 
bez ingerencji, a w przypadku szczególnym zabraniających ingerencji (np. anulowania zapisu) użytkownika (w 
przypadku szczególnym skompresowany strumień archiwalny). 

3.21 Czy zamawiający dopuszcza w późniejszym czasie możliwość podłączenia zewnętrznego rozbudowalnego
systemu RAID/NAS jako pamięci zewnętrznej? Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie wystarczającej 
wielkości dysku na lokalnym serwerze by zapewnić przechowywanie nagrań przez okres min. 1 miesiąca. 
Wielkość dysku w lokalnym serwerze uzależnia nie tylko ilość operacji, ale i ilość nagrań bez kompresji oraz 
ilości urządzeń, z których obraz jednocześnie jest nagrywany. Jest to szybki dysk SSD, ale o ograniczonej 
pojemności. Podłączenie zewnętrznej pamięci masowej (nawet bezpośrednio w racku przy serwerze archiwum)
daje możliwości daleko idącej jego rozbudowy na przyszłość w ramach rosnących potrzeb archiwizacji nagrań 
z sal operacyjnych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego systemu pamięci masowej, jednakże w momencie 
przekazania systemu do eksploatacji wymaga możliwości lokalnego przechowywania nagrań w logicznym 
obrębie systemu zintegrowanego bloku operacyjnego w okresie wyszczególnionym w specyfikacji.



4.1 Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości dołączenia nagrań do ERP? Nagrania są przechowywane w 
systemie archiwum obrazów z sal operacyjnych, ale tylko linki do zbiorów mogą być przekazywane do bazy 
danych ERP. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą kontrolę nad obrazami wideo oraz eliminuje błędy zapisu, jeśli
system PACS nie akceptuje obrazów wideo w swojej strukturze DICOM (wideo z sal operacyjnych jest poza 
standardem medycznym PACS).

Odp.: Zamawiający poprzez dołączenie zapisu do ERP rozumie wskazanie linków do nagrań umieszczonych w 
archiwum nagrań wideo oraz do zdjęć umieszczonych w PACS.

4.2 Czy zamawiający zrezygnuje z przesyłania wideo do systemu PACS i ograniczy się do archiwum zdjęć? 
Format zapisu DICOM nie przewiduje zapisu wideo do swojego archiwum (wideo z sal operacyjnych jest poza 
standardem medycznym PACS). Ze względu na wielkość nagrań nie zaleca się przesyłania nagrań na serwer 
PACS (może nastąpić przytykanie systemu PACS). Zapis na dedykowany do tego celu serwer archiwum 
mediów daje ustandaryzowanie miejsca i formatu nagrań wideo oraz możliwość lokalnej kontroli.

Odp.: TAK, Zamawiający przewiduje uruchomienie zapisywania zdjęć do systemu PACS a sekwencji wideo do
archiwum na zasobie SMB, jednakże w systemie powinno dać się skonfigurować zapisywanie wideo do 
formatu DICOM.

4.4 Czy zamawiający zaakceptuje funkcjonalność pobierania listy roboczej z HIS po HL7? System obsługi sal 
operacyjnych pobiera z HIS listę roboczą po HL7, którą to generuje system HIS. Do funkcjonalności systemu 
HIS należy planowanie pomieszczeń i zabiegów na Bloku Operacyjnym. Jedyny wyjątek to możliwość 
wprowadzania pacjentów ręcznie w sytuacji nagłej konieczności wykonywania zabiegu poza ustaloną przez 
system HIS kolejnością.

Odp.: TAK

4.5 Czy zamawiający zrezygnuje z opcji usuwania lub transferu do systemu PACS lub archiwum mediów w 
trakcie zabiegu? System umożliwia nagrywanie symultaniczne w trakcie zabiegu z wielu źródeł, a po jego 
zakończeniu zespół decyduje, które nagrania są istotne w celach archiwalnych bądź edukacyjnych i te dedykuje
do zapisu do archiwum po zabiegu. Ma to na celu wstępną analizę celowości zapisu danego zbioru i przyczynia
się do kontroli pojemności zasobów dyskowych przeznaczonych na archiwum.

Odp.: TAK

4.7 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zespół dokonuje selekcji racjonalnych nagrań do zapisu 
po wykonaniu zabiegu bez ich dodatkowego oznaczania? Nagrania wideo są w takiej sytuacji selekcjonowane 
na etapie zaraz po zabiegu i na bieżąco kluczowe są archiwizowane, a pozostałe usuwane z systemu. To 
powoduje prawidłową bieżącą kontrolę nad archiwum bez konieczności oznaczania przesłanych do 
archiwizacji nagrań.

Odp.: Zamawiający poprzez funkcjonalność oznaczania mediów przesyłanych do systemu PACS lub archiwum 
rozumie automatyczne opatrywanie sygnaturą nagrań, które z sukcesem zostały zarchiwizowane i mogą być 



bezpiecznie usunięte z dysków lokalnych systemu. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym nagrania są 
wybierane i archiwizowane bezpośrednio po zabiegu bez ich dodatkowego oznaczania. 

4.8 Zakres sterowania musi zostać skoordynowany z realnymi możliwościami dostępu do sterowników w 
szpitalu. Patrz pytanie 1.18. Wówczas możliwe będzie sterowanie możliwymi do przejęcia przez system BMS 
sterownikami na Bloku Operacyjnym z poziomu panelu dotykowego na Sali Operacyjnej w zakresie 
możliwości sterowników dla każdej sami lub bloku wspólnie sterowanych urządzeń.

Odp.: Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 1.18 

5.2 Czy zamawiający zgodzi się na udostępnienie na zewnątrz (poza sieć lokalną) sygnału wideo w kompresji 
kodeka FLV w celu redukcji pasma przesyłowego na odległość? Tego typu rozwiązanie umożliwia transmisję 
na duże odległości bez zajmowania pasma w Internecie (co jest niejednokrotnie trudne do utrzymania w 
ogólnie dostępnym Internecie bez dedykowanych łączy).

Odp.: TAK

6.2 Czy zamawiający zaakceptuje kompatybilność systemu przesyłu nowych technologii na poziomie obsługi 
programowej systemu? Obsługa tych technologii wymaga dodatkowo dostosowania odbiorników i nadajników 
do odpowiednio dużej przepustowości pasma na jednym kablu dla tych technologii, co wiąże się z podmianą 
nadajników i odbiorników wideo dedykowanych tylko do transmisji tych technologii.

Odp.: Zamawiający zaakceptuje kompatybilność systemu na poziomie obsługi programowej oraz sprzętowej w 
zakresie centralnego sprzętu rejestrującego/zarządzającego, z wyłączeniem interfejsów przetwarzania wideo.

6.4 Czy zamawiający dopuści oprogramowanie do ustawienia wirtualnego horyzontu dla opcji endoskopowych 
jako oddzielnej aplikacji do uruchomienia po nagraniu badania? Aktualnie aplikacja ta jest w procesie 
certyfikacji statusu produktu medycznego, zatem nie może być jeszcze stosowana on line w trakcie zabiegu, 
natomiast sprawdza się dobrze dla celów szkoleniowych do prezentacji po wykonanym zabiegu.

Odp.: TAK

      Z poważaniem:




