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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  
ZAPEWNIENIE FUNKCJONALNOŚCI RIS ORAZ PACS  

 WRAZ Z TRZYLETNIĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ I NADZOREM AUTORSKIM 
 
Celem niniejszej akcji ofertowej jest rozeznanie rynku w zakresie dostępności funkcjonalności dla oprogramowania typu 
PACS i RIS, zapinanie się z dostępnością aktualnych i nowoczesnych technologii w tym zakresie, co ma skutkować 
możliwością prawidłowego skonstruowania przez SPWSZ Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia w sytuacji 
kiedy z przepisów nadrzędnych wynikać będzie koniczność postępowania zgodnie z jednym z trybów określonych w 
Prawie Zamówień Publicznych (PZP). 
 
Złożone oferty mogą zawierać różne warianty i propozycje, które pozwolą SPWSZ zorientować się w możliwościach co 
do utrzymania lub wymiany (z zagwarantowaniem możliwość dalszego rozwoju)  wymaganych przez szpital 
funkcjonalności PACS i RIS, w celu nabycia przez pracowników SPWSZ wiedzy specjalistycznej na temat możliwych 
scenariuszy postępowania, korzyści z nich wynikających oraz ich kosztów w czasie. 
Od potencjalnych oferentów oczekuje się określenia szacunkowych kosztów, które pozwolą na wycenę przedmiotu 
zamówienia (zgodnie z PZP). 
 
Otrzymane oferty traktujemy jako informację poufną – do wykorzystania tylko przez SPWSZ. 
 
1. Charakterystyka potrzeb SPWSZ 
 

1) Utrzymanie w działaniu obecnego lub dostarczenie nowego (wymiana)  systemu PACS i RIS,  przy czym nie 
możliwe jest złożenie oferty częściowej tylko na PACS i tylko na RIS, 

2) Obsługa serwisowa systemu z gwarancją usunięcia usterki  w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii 
oraz bezpłatnym dostarczeniem wszystkich niezbędnych części znamiennych potrzebnych do dokonania 
napraw przez okres trzech lat. 

3) Usługi nadzoru autorskiego ze szczególnym zapewnieniem aktualizacji oprogramowania do aktualnych 
wymogów prawa (w tym również do wymogów określanych w aktach normatywnych wydawanych przez NFZ) 
przez okres 3 lat. 

4) Wymagana jest pełna integracja zaoferowanego systemów ze szpitalnym systemem informatycznym 
HIS (Infomedica Asseco).  
Niemniej informujemy, że SPWSZ posiada licencję na funkcjonalność (moduł) realizujących integrację 
/komunikację z zewnętrznymi systemami typu: RIS, PACS, LIS na nieograniczoną liczbę takich 
systemów (licencja w załączeniu), co oznacza, że konieczną będzie jedynie rekonfiguracja posiadanej 
przez szpital integracji pod kątem nowego sytemu RIS. W załączeniu opis funkcjonalność 
zrealizowanej i działającej w SPWSZ integracji między systemami HIS i RIS/PACS. 
 
UWAGA: 
W przypadku zaproponowania innego systemu PACS innego niż obecnie posiada szpital w propozycji ofertowej 
należy uwzględnić koszty przeniesienia aktualnego archiwum PACS do nowego systemu. 

2. Aktualny stan systemu PACS i RIS posiadanego i funkcjonującego w SPWSZ 
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1) Szpital obecnie posiada systemy: 
a) PACS - producent AGFA, 
b)  system RIS „Orion”  - producent TMS SOFT.  

    Oba systemy objęte są  umową serwisową, która kończy się w sierpniu 2013 r. 
2) Obecnie macierz systemu PACS jest w wielkości 18 TB, natomiast dane przyjęte do systemu od początku jego 

działania znajdujące się na taśmach LTO 3  zajmują ok 30 TB. Przewidywana roczna wielkość nowych danych 
obrazowych wynosi ok 6 TB 

 
3) Utrzymanie obecnego lub wdrożenie nowych systemów odbyć się może w oparciu o posiadane przez SPWSZ 

składowe obecnie działającego systemu, to jest: 
 

Lp Nazwa urządzenia 
1. serwer AGFA IMPACS (CM) 
2. serwer AGFA IMPACS (APS) 
3. serwer AGFA IMPACS (CURATOR) 
4. serwer AGFA IMPACS (DB,WFM,QStar) 
5. macierz dyskowa HP msa 30 
6. Biblioteka taśmowa HP msl 6030 
7. Zasilacz awaryjny PACS UPS PW5125 

8. STACJA DIAGNOSYTYCZNA AGFA impacs 6.X hp XW430 
9. monitor diagnostyczny Barco Nio e-2621 
10. monitor diagnostyczny Barco Nio e-2621 
11. monitor opisowy HP l1906 17" 
12. Zasilacz awaryjny UPS PW5115 
13. czujnik Kalibracyjny barco  
14. Duplikator płyt cd rimage dln5200 
15. zdalny dostęp serwisowy AGFA VPN ROUTER 

 
4) SPWSZ wymaga podłączenia do systemu następującej aparatury medycznej: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Zagadnienia formalne 
a) Termin złożenia ofert: 31.01.2013 r. do godz. 15.00. 

Lp Nazwa urządzenia 

1. 
Tomograf komputerowy SIEMENS SOMATOM SENSATION 
64 

2. Rezonans magnetyczny SIEMENS MAGNETOM AVANTO 
3. 2x Aparaty usg z opcją DICOM 

4. 
3x Aparaty RTGucyfrowione pośrednio  (3 skanery) (3 
stacje technika) 

5. 1x Angiograf Siemens ARTIS ZEE 
6. 7 Stacji przeglądowych SIEMENS  
7. 5 Stacji przeglądowych osirix  
8. 1 stacja opisowa RTG 
9. 1x robot CD RIMAGE 
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b) Miejsce i forma złożenia ofert: e-mail: debicka@spwsz.szczecin.pl  (oryginał pocztą na adres szpital na nazwisko 
Barbara Dębicka dział Aparatury Medycznej), 

c) Dodatkowych wyjaśnień udzielą: Adam Łukowiak tel. 91 813 95 41 (od 9.00 do 13.00) i Aneta Krawiec tel. 91 813 93 11 
(od godz. 10.00 do 12.00), 

d) Możliwość dokonania wizji lokalnej: 21.01.2013 r. i 25.01.2013 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00. 
 

 
 
 
 


