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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –Warunki ogólne 

Po modyfikacji 19.07.2017 r. 

 

Zakres zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) 
w siedzibie Zamawiającego w trzech lokalizacjach w Warszawie (Mehoffera, Olchy, Szubińska), 
obejmujące: 

1. dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego na potrzeby ZSI  
2. rozbudowa sieci komputerowej 

3. dostawę oraz wdrożenie ZSI - część biała (medyczna), EOD, ESP 

4. świadczenie usług gwarancyjnych dla wdrożonego ZSI  

 

Celem zamówienia jest dostarczenie  i wdrożenie przez Wykonawcę systemów informatycznych 
pełniących funkcję : 

• Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS zwany dalej ZSI, wykonawca 
dostarczy trzy środowiska: Produkcyjne, Postprodukcyjne, Szkoleniowe) wraz z 
bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo, pozwalającymi na jednoczesną pracę 
minimum 200 użytkownikom,  spełniającego wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne 
określone w załączniku nr 1. 

• Zintegrowania z wdrażanym systemem HIS, zewnętrznego systemu ERP, spełniającego 
wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne określone w załączniku nr 1. 

• Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z bezterminowymi licencjami, płatnymi 
jednorazowo pozwalającymi na jednoczesną pracę minimum 60 użytkownikom, spełniającego 
wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne określone w załączniku nr 1 

• Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

• Portal z informacją o stanie zdrowia pacjenta wraz z bezterminowymi licencjami, płatnymi 
jednorazowo pozwalającymi na nieograniczoną jednoczesną pracę użytkownikom, 
spełniającego wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne określone w załączniku nr 1 

• Dostosowanie aktualnie istniejącej strony internetowej poprzez jej przebudowę i połączenie z  
portalem pacjenta w zakresie opisanym w załączniku nr 1. 

 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do : 
 

• Dostawy oprogramowania obsługi ( silnika) bazy danych, w oparciu o które ma działać system 
HIS oraz niezbędnej liczby licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na 
serwerach, dostarczanych w ramach postępowania przez Wykonawcę.  

• dostawy licencji systemowego oprogramowania serwerowego (w tym sieciowych systemów 
operacyjnych) niezbędnego do uruchomienia oprogramowania aplikacyjnego; 

• instalacji, wdrożenia, konfiguracji i uruchomienia w/w oprogramowania na sprzęcie 
wskazanym przez Zamawiającego; 

System musi spełniać wymogi do prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz normy PN EN 
13606 to jest powinien umożliwić: 
 
Zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą 
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System musi działać w infrastrukturze serwerów wirtualnych oraz w oparciu o zewnętrzną macierz 
dyskową dostarczaną przez Wykonawcę. System musi umożliwiać tworzenie kopii bez konieczności 
przerywania pracy użytkowników. Baza danych musi działać w trybie zapisywania logów transakcji. 
 
Zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji 
System medyczny w części HIS musi spełniać wymogi związane z prowadzeniem Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej.  
Żaden wpis do dokumentacji medycznej nie może być fizycznie usunięty. Usunięcie wpisu oznacza 
jedynie jego dezaktywację. Usunięcie lub modyfikacji wpisu może dokonać osoba dokonująca wpisu 
lub osoba posiadająca specjalne wyodrębnione uprawnienie do tych operacji. Fakt ten musi zostać 
odnotowany w systemie wraz zachowaniem historii zmiany to jest: oznaczenia osoby dokonującej 
zmiany, czasu dokonania zmiany oraz zachowania wersji z przed dokonania zamiany. Jako spełnienie 
wymogu nie będzie uważane jedynie zapisywanie logu transakcji i wyszukiwanie zmian na poziomie 
administratora bazy danych. 
 
Stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób 
nieuprawnionych 
System powinien mieć rozbudowany system uprawnień uwzględniający różne poziomy dostępu do 
dokumentacji medycznej i umożliwiający tworzenie ról w systemie np. : 

• Lekarz – pełny dostęp do dokumentacji medycznej 

• Pielęgniarka, położna – dostęp do części dokumentacji tworzonej przez te osoby oraz do zleceń 

• Statystyk medyczny (wprowadzający) – dostęp do dokumentacji medycznej, wprowadza dane, 
brak możliwości modyfikacji dokumentacji medycznej poza danymi rozliczeniowymi 

 
Identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian, w 
szczególności dla odpowiednich rodzajów dokumentacji przyporządkowanie cech informacyjnych, 
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a—d 
System powinien przechowywać historię zmian cech służących do oznakowania dokumentacji to jest: 

• nazwisko i imię, 

• tytuł zawodowy, 

• uzyskane specjalizacje, 

• numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej tak, aby 
możliwe było uzyskanie wersji tych informacji na moment czasu w którym oznakowywana  była 
dokumentacja medyczna. Alternatywnym rozwiązanie dopuszczalnym jest trwałe zapisywanie 
tych cech przy każdym wpisie do dokumentacji medycznej. 

 
Powinien odzwierciedlać chronologię przypadków klinicznych i dostępności informacji w systemie 
System powinien mieć dwa oznaczenia: 
- czasu i daty zaistnienia zdarzenia (kiedy ono miało fizycznie miejsce) 
- czasu i daty wprowadzenia informacji do systemu 
 
Powinien zapewniać jednoznaczną identyfikację podmiotów i ich jednostek organizacyjnych, w 
których tworzona jest dokumentacja medyczna 
System powinien mieć możliwość zarejestrowania struktury zgodnej z Rejestrem Podmiotów 
Leczniczych (RPL) oraz wprowadzenia elementów identyfikacji pozwalających na komunikację z NFZ w 
ramach rozliczeń umów na świadczenia zdrowotne w szczególności identyfikatorów technicznych 
miejsc wykonywania świadczeń. System powinien przechowywać historię zmian w zakresie zmiany 
struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej w szczególności tych elementów, które uczestniczą 
w procesie tworzenia dokumentacji medycznej to jest: REGON zakładu, Część V kodu resortowego i 
oznaczenie jednostki organizacyjnej tworzącej dokumentację, Część VII kodu resortowego i oznaczenie 
komórki organizacyjnej w której tworzona jest dokumentacja. Dla wszystkich elementów znajdujących 
się w dokumentacji medycznej powinna być przechowywana historia zmian tak, by możliwe było 
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odtworzenie stanu dokumentacji w momencie jej powstania. Dopuszczalne jest trwałe zapisywanie 
tych cech na poziomie dokumentacji medycznej. 
 
Słowniki powinny umożliwiać wersjonowanie 
W system powinny być wbudowane słowniki niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Z 
tytułu ich użytkowania Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych opłat. Wszystkie słowniki 
prowadzone w systemie powinny być wersjonowane tak, aby możliwa była jednoznaczna interpretacja, 
jaka wersja kodu obowiązywała w danym czasie. Dotyczy to w szczególności: 

• Międzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych ICD9 

• Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD10 

• Trybów przyjęcia i wypisów 

• Słowników świadczeń używanych do rozliczeń NFZ 

• Własnego słownika oraz cennika świadczeń komercyjnych 

• cenników 
System powinien być wyposażony w mechanizm tworzenia pakietów rozliczeniowych pod umowy 
komercyjne. W tym zakresie powinien umożliwić: 

• Nazwanie pakietu. 

• Określenie czasu ważności, w tym również od zadanego momentu czasu do odwołania 

• Określenie świadczeń wchodzących w skład pakietu oraz ich ceny (jedno świadczenie tak samo 
nazwane z tym samym kodem może mieć różne ceny w różnych pakietach 

• Określenie sposobu rozliczania świadczeń w ramach pakietu (ryczałt miesięczny, płatność za 
każdą usługę) 

• Określenie płatnika (podmiotu z którym zawarto odrębną umowę na świadczenie usług 
zdrowotnych umowę) 

Powinien umożliwić stworzenie cennika i pakietu świadczeń dla odbiorców indywidualnych. 
 
System powinien obsługiwać kolejki na świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o świadczeniach 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. System powinien obsługiwać planowanie 
pobytów pacjentów, których leczenie będzie finansowane z dowolnych środków. W przypadku 
pobytów planowych, powinien z w trakcie wprowadzania na listę planowanych pobytów umożliwiać 
wprowadzenie informacji o planowanym świadczeniu, wstępną rezerwację zasobów oraz 
zweryfikowanie ich dostępności np. czy będzie wolna  sala w terminie planowanego zabiegu. 
 
Powinien umożliwić połączenie zlecenia z wynikami badań uzyskanymi w jego wyniku 
System powinien w szczególności integrować się z innymi medycznymi systemami informatycznymi, do 
których są przekazywane elektroniczne zlecenia i z których odbierane są wyniki za pomocą otwartych i 
powszechnie stosowanych protokołów komunikacji w systemach medycznych jak: HL7, DICOM.  
 
Dla pozwolenia na wgląd w dane powinien umożliwiać rejestrowanie jego ram czasowych 
Pozwolenie na wgląd w dane powinno być możliwe zarówno dla całości dokumentacji, jak i 
pojedynczych zdarzeń medycznych epizodów. Powinna być możliwość określenia osoby, której 
udostępniana jest dokumentacja, celu udostępnienia, daty początku i końca udostępnienia. Każde 
udostępnienie musi być rejestrowane w systemie. 
 
Powinien być niezależny technologicznie (możliwy do uruchomienia na różnych systemach 
operacyjnych) 
Dostarczany system informatyczny powinien móc być zainstalowany/uruchamiany minimum na 
następujących platformach: 

• Dla serwerów ( minimum 2 platformy ): Windows, Linux, Unix 

• Dla stacji roboczej ( minimum 3 platformy ): Windows; Linux; Mac OS 

• Dla urządzeń mobilnych ( minimum 3 platformy ): Android, Windows Phone i Windows Tablet 
Edition , Apple iOS  

• System będzie działał na minimum jednej z przeglądarek: Chrome 57, Firefox 52.0 
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Oferowany system informatyczny będzie umożliwiał wydrukowanie wszystkich dokumentów 
niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 
ministra zdrowia  w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania. 
 
 
 

Dostarczony i wdrożony system będzie uruchomiony w następujących komórkach medycznych: 
 

• ul. Mehoffera 72/74    03-131 Warszawa (woj. mazowieckie) 
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy 

 

• ul. Olchy 8  04-837 Warszawa (woj. mazowieckie) 
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy 

 

• ul. Szubińska 4 01-958 Warszawa (woj. mazowieckie) 
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy 

 

Oferowany ZSI musi być systemem w pełni zintegrowanym, działającym na jednym motorze bazy 
danych, obejmującym następujące zakresy funkcjonalne: 

 

Część medyczna: 

1. Izba przyjęć-przyjęcie pacjenta 

2. Kolejka oczekujących (e-kolejka) 

3. Dokumentacja medyczna – część lekarska 

4. Dokumentacja medyczna – część pielęgniarska 

5. e-Apteka (dystrybucja leków, apteka główna, apteczki oddziałowe) 

6. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

7. Oddział 

8. Zlecenia medyczne, skierowania, recepty 

9. Rozliczenia z NFZ 

10. e-Serwis diagnostyczny 

11. e-Stan Zdrowia (informacja o stanie zdrowia pacjenta) wraz z e-wnioskiem 

 

 

 

 

Warunki licencyjne 

Wszystkie dostarczone licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania 
oprogramowania. 

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie (analiza, instalacja, konfiguracja, szkolenia, uruchomienie) 
ZSI w siedzibie Zamawiającego na trzech oddzielnych środowiskach Produkcyjnym, Post produkcyjnym, 
Szkoleniowym. Zamawiający musi mieć możliwość automatycznego replikowania/aktualizowania 
danych z środowiska produkcyjnego na środowiska post produkcyjne, szkoleniowe  
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Dla oprogramowania wymagającego licencji obcych, niebędącego własnością Wykonawcy, ma on 
dostarczyć oryginalne nośniki, dokumentację, licencje oraz wszelkie inne składniki dołączone do 
oprogramowania przez jego producenta. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego, a 
Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami 
producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem dostarczonego ZSI.  

Zamawiający oczekuje dostarczenia pod potrzeby ZSI bazy danych spełniającej wymagania określone w 
SIWZ oraz niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w 
ramach niniejszego postępowania licencji oprogramowania bazodanowego, jego instalacji i konfiguracji 
pod oferowany ZSI. Jednocześnie Wykonawca zapewni nadzór i asystę nad niniejszym 
oprogramowaniem bazodanowym na warunkach określonych w SIWZ. 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

• dostarczenia i instalacji platformy serwerowej oraz sprzętowo programowej pod potrzeby ZSI   

• dostarczenia, instalacji i konfiguracji ZSI pod potrzeby Zamawiającego jako środowiska 
produkcyjnego.  

• dostarczenia, instalacji i konfiguracji środowiska Szkoleniowego  ZSI pod potrzeby 
Zamawiającego do celów szkoleniowych. 

• Dostarczenia, instalacji i konfiguracji środowiska Postprodukcyjnego ZSI pod potrzeby 
Zamawiającego w celu testowania rozwiązań i testowych konfiguracji sytemu  

• Wykonawca dostarczy oprogramowanie, zainstaluje na serwerach oraz stacjach roboczych, 
dostosuje do wymagań i specyfiki Zamawiającego dokumentację medyczną, wydruki oraz 
raporty. 

• wydania dokumentacji ZSI przynajmniej w wersji elektronicznej, 

• dokumentacja w wersji elektronicznej musi być dostarczona w formacie umożliwiającym jej 
łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być zgodna z 
dostarczoną wersją systemu na dzień rozpoczęcia wdrożenia danego modułu. Musi umożliwiać 
wyszukiwanie słów lub fraz, wprowadzonych w trakcie jej przeglądania przez użytkownika, jak 
również posiadać spis treści (rozdziałów), 

• cała dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, posiadać jednolity wygląd, być 
czytelna i zrozumiała dla czytelnika. Wyjątkiem od tej reguły jest dokumentacja dla 
administratora w zakresie oprogramowania nie mającego odpowiednika w języku polskim. 

• dokumentacja powinna być podzielona na dokumentację użytkownika i dokumentację 
administratora systemu. 

• dokumentacja użytkownika musi zawierać instrukcję obsługi systemu umożliwiającą na 
samodzielną naukę obsługi systemu, która będzie przekazywana etapami zgodnie z 
harmonogramem wdrożenia. 

• dokumentacja administratora oprócz instrukcji obsługi pod kątem zarządzania systemem musi 
zawierać: opisy struktur bazy danych, opisy interfejsów międzymodułowych, opisy plików i/lub 
parametrów konfigurujących i parametryzujących system, instrukcje instalacji, deinstalacji 
każdego z elementów systemu tak, aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać 
wykonane samodzielnie przez administratorów systemu Zmawiającego. 

• dostarczenia dokładnej procedury wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych 
poszczególnych części składowych systemu. Zamawiający wykona pod nadzorem Wykonawcy 
próby wykonania kopii bezpieczeństwa i odzyskania z kopii systemu zgodnie z przekazanymi 
przez Wykonawcę procedurami. Pozytywne przeprowadzenie tego testu jest warunkiem 
koniecznym do otrzymania przez Wykonawcę ostatecznego odbioru. 
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• w przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia zmian 
zaktualizowanej dokumentacji zarówno użytkownika jak i administratora.  

• wydania dokumentu licencyjnego dla ZSI, 

• przekazania kont i haseł dostępowych administratora (najwyższy poziom dostępu) do 
wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia dla których takie konta zostały 
utworzone tj. zintegrowanego systemu informatycznego, programów narzędziowych, baz 
danych oraz innego oprogramowania dostarczonego w ramach postępowania. Przekazanie 
kont i haseł musi zostać wykonane najpóźniej przed odbiorem końcowym systemu. 

 

Licencje ZSI 

• Wykonawca zobowiązany jest udzielić licencji na czas nieoznaczony na użytkowanie 
zaoferowanego ZSI.  

• Udzielona licencja musi umożliwiać Zamawiającemu tworzenie nieograniczonej liczby kont 
użytkownika w systemie, nie może wprowadzać ograniczenia na tzw. „nazwanych 
użytkowników”. 

• Dla zakresów funkcjonalnych systemu, dla których zostały określone wartości liczbowe, 
dopuszcza się jedynie wprowadzenie ograniczenia co do liczby jednocześnie pracujących osób 
w systemie – licencji stanowiskowych. Licencje rozgranicza się jako medyczne do obsługi części 
medycznej przedsiębiorstwa, administracyjne do obsługi części administracyjnej 
przedsiębiorstwa oraz portal dla użytkowników zewnętrznych. Każda z licencji nie ma 
ograniczeń co do zakresu funkcjonalnego w danej części do której jest przypisana. 

 

Zakres funkcjonalny 
Rodzaj licencji Liczba  licencji jednoczesnych 

stanowiskowych 

Izba przyjęć-przyjęcie pacjenta Licencja medyczna 

200  

Kolejka oczekujących (e-kolejka)  

Dokumentacja medyczna – część lekarska Licencja medyczna 

Dokumentacja medyczna – część pielęgniarska Licencja medyczna 

e-Apteka (dystrybucja leków, apteka główna, 
apteczki oddziałowe) 

Licencja medyczna 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Licencja medyczna 

Oddział Licencja medyczna 

Zlecenia medyczne, skierowania, recepty Licencja medyczna 

Rozliczenia z NFZ Licencja medyczna 

e-Serwis diagnostyczny Licencja medyczna 

e-Stan Zdrowia (informacja o stanie zdrowia 
pacjenta) 

Portal pacjenta 
Bez ograniczeń  

Elektroniczny obieg dokumentów wraz ESP Licencja administracyjna 60 

 

Wdrożenie ZSI 

ZSI musi wydajnie usprawnić system ewidencjonowania i umożliwić rozliczanie wszelkich zdarzeń w 
dziedzinach objętych obszarami (modułami) ZSI i umożliwić szybkie uzyskanie informacji o sytuacji 
Zamawiającego, w celu usprawnienia procesu efektywnego zarządzania.  

Usługi związane z wdrożeniem ZSI będą obejmowały w szczególności:  

• Dostawę i instalację serwera z serwerowym systemem operacyjnym 



 

 

Strona 7 z 66 
Załącznik nr 1 do SIWZ  - Opis Przedmiotu Zamówienia 

„Informatyzacja Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego wraz z uruchomieniem e-usług” 

• Dostawę, instalację i konfigurację bazy danych na potrzeby ZSI, 

• Wykonawca musi dokonać instalacji całości oprogramowania w ramach ZSI w siedzibie 
Zamawiającego  

• Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i dostarczenie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej 

• Dostosowanie ZSI do potrzeb Zamawiającego, łącznie z przeprowadzeniem niezbędnych 
modyfikacji, w celu spełnienia wymagań określonych w SIWZ 

• Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników końcowych, administratorów ZSI, 
administratorów bazy danych 

• Przeprowadzenie testów poprawności działania ZSI, w warunkach rzeczywistych 
Zamawiającego  

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności w siedzibie Zamawiającego osób 
realizujących kolejne etapy wdrożenia ZSI  

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnej dokumentacji ZSI (w wersji 
papierowej oraz elektronicznej) w języku polskim, obejmującej opis czynności i zasad 
umożliwiających wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych ZSI przez użytkowników 
oraz dokumentację dla administratora ZSI zawierającą: opis czynności i zasad umożliwiających 
administratorom wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych ZSI w zakresie 
przewidzianym dla pracy administratora (opis wraz z procedurami instalacji i konfiguracji 
całego ZSI, instalacji baz danych ZSI, konfiguracji stacji roboczych, opis wymaganych pakietów 
instalacyjnych i ich wersji, archiwizacji danych, odtwarzania danych, wymagane formaty 
danych przy imporcie i eksporcie danych, plan odtwarzania ZSI po awarii itp.) i postępowania w 
sytuacjach awaryjnych, informacje na temat logicznej struktury baz danych (spis tabel, ich 
struktura i zawartość oraz wzajemne powiązania), sposób i zasady integracji z systemami 
zewnętrznymi 

• Wykonawca w toku realizacji umowy nie może żądać jakichkolwiek dodatkowych opłat za 
ponowne weryfikowanie zawartości plików przy migracji danych do nowego systemu z 
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dowolnym momencie do zamówionych prac 
projektowych, wykonawczych i wdrożeniowych opracowywanych przez Wykonawcę 

• Wykonawca przeniesie do ZSI dane z aktualnie używanych systemów. Zamawiający dostarczy 
pliki z danymi w  formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie Analizy Przedwdrożeniowej. 

 

 

 

 

 

Etapy projektu i termin realizacji 

Etap Zakres prac Termin zakończenia etapu 

I 
Dostawa sprzętu i licencji ZSI, instalacja ZSI na 
platformie 

Do 30 września 2017 

II Wdrożenie ZSI  Do  31 stycznia2018r.  

 

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie opracowany jako element analizy 
przedwdrożeniowej. 
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Szkolenia użytkowników 

• Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie 
poprawnego użytkowania ZSI w obrębie poszczególnych modułów w zakresie funkcjonowania, 
obsługi, administrowania i utrzymania ZSI.  

• Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności ZSI.  

• Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, 
posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.  

• Wykonawca na potrzeby i czas szkoleń personelu wyposaży pomieszczenia wskazane przez 
Zamawiającego w sprzęt komputerowy na którym odbędą się szkolenia grupowe 

• Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, na dokumentach i 
sprzęcie Zamawiającego w obiektach Zamawiającego przy ul. Mehoffera 72/74, ul. Szubińskiej 
4 oraz ul. Olchy 8. 

• Wykonawca zapewni realizację szkoleń użytkowników w wymiarze 240h dla części białej, 40h 
dla części EOD, ESP oraz 24h dla administratorów. 

• Szkolenia będą prowadzone w grupach maksymalnie do 10 użytkowników oraz do 4 
administratorów. 

• Wykonawca w ramach godzin szkoleniowych gwarantuje asystę stanowiskową w lokalizacjach 
Zamawiającego 

• Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie uzgodniony na etapie Analizy 
Przedwdrożeniowej. 

 

Zasady gwarancji dla systemy ZSI opisanego w załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres zadeklarowany w 
ofercie, liczony od podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy dla całości Systemu ZSI 
łącznie z bazami danych opisany w załączniku nr 1 

2. Klasyfikacja błędów: 

• błąd krytyczny (awaria) – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania ZSI, wynikających z 
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 

• błąd niekrytyczny (usterki)  – oznacza ograniczenie działania oprogramowania ZSI, 
wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 

3. Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do 
czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych głównie 
poprzez łącza zdalne oraz w przypadku braku takiej możliwości przyjazdów do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjmował i obsługiwał zgłoszenia elektroniczne, będącej 
podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń. Wykonawca 
zobowiązany jest do wysyłania powiadomień na temat zgłoszeń na podany adres e-mail, możliwość 
generowania raportów związanych ze zgłoszeniami.  

5. Wszelkie błędy będą zgłaszane przez wyznaczony i wskazany w umowie personel Zamawiającego 
drogą elektroniczną w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie jest to możliwe telefonicznie.  

6. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzania otrzymanego zgłoszenia drogą 
elektroniczną.  

7. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe błędy 
na swój koszt w terminie określonym w serwisie gwarancyjnym.  

8. Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisu gwarancyjne na zasadach określonych poniżej: 

Dostępność usług gwarancyjnych dla ZSI   – 8:00 – 16:00 w dni robocze 
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Usuwanie błędów w oprogramowaniu (godziny robocze liczone w dniach pracy 
Zamawiającego) 

a) błąd krytyczny – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania ZSI lub jego części . 
liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: 
liczba godzin roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę  

Błąd krytyczny Czas  

Czas reakcji 6 h 

Czas naprawy 12 h 

 

b) błąd niekrytyczny  - oznacza ograniczenie działania oprogramowania ZSI 

dostęp zdalny jako pierwsza linia wsparcia - czas reakcji: liczba godzin roboczych od 
momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba dni roboczych od 
momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę; 

Błąd niekrytyczny Czas 

Czas reakcji 8 h 

Czas naprawy 5 dni 

 

W przypadku wykazania awarii i błędów zgłoszonych do Wykonawcy, Wykonawca wypełni swoje 
zobowiązanie gwarancyjne, w ramach struktur organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez 
dostarczenie Zamawiającemu, według wyboru Wykonawcy, Update’u lub Upgrade’u oprogramowania. 
Zamawiający zapewni Wykonawcy pełne i bezpłatne wsparcie, w szczególności poprzez zapewnienie 
współpracy pracowników, zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz możliwie najdokładniejszego opisu 
awarii, błędu, dostarczając wymagane dane oraz tworząc połączenia telekomunikacyjne z serwerem 
bazy danych. Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania każdej bezpłatnej nowej wersji 
oprogramowania. 

Zgłaszanie błędów ( awarii i usterek) przez Zamawiającego: 

a) Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej 
wymienionych form: 

- pocztą elektroniczną. 

- telefonicznie, 

Zgłoszenia awarii i usterek Zamawiający może wykonywać całodobowo z wyłączeniem 
zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach od 8.00 – 16.00.  

b) po usunięciu przez Wykonawcę błędu (awarii lub usterki), Wykonawca zobowiązany 
jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące 
formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu awarii/usterki: 

- pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty 
elektronicznej, 

- protokołem usunięcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty serwisanta 
Wykonawcy, 

c) potwierdzenie zakończenia prac naprawczych przez Wykonawcę może zostać wydane 
wyłącznie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę; 

9. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 

Dostarczanie nowych wersji oprogramowania ZSI uwzględniających: 

a) Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach 
prawa wewnętrznego obowiązujących na podstawie delegacji ustawowej, z 
zastrzeżeniem, że wyżej wymienione zmiany zostaną udostępnione nie później niż w 
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dniu rozpoczęcia ich obowiązywania. W przypadku, gdy pomiędzy dniem 
opublikowania, a dniem obowiązywania okres jest krótszy niż 30 dni, przyjmuje się, 
że zmiany zostaną dokonane w okresie 30 dni od dnia ich opublikowania, jednak nie 
później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wejścia w życie. Zmiany związane z 
dostosowaniem systemu ZSI do przepisów prawa pracy i podatkowego wchodzące w 
życie z pierwszym dniem roku następnego muszą zostać udostępnione w systemie nie 
później niż z dniem ich wejścia w życie, 

b) Zmiany związanie z podniesieniem jakości i funkcjonalności systemu ZSI lub 
usuwających wykryte przez Wykonawcę błędy w działaniu ZSI. 

Wykonawca zobowiązany jest informować o wszystkich nowych wersjach systemu ZSI 
wraz z przedstawieniem wykazu dokonywanych zmian, na wskazany przez Zamawiającego 
adres poczty elektronicznej. 

Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego błędy. 

Analizę zgłoszonego błędu i jego usunięcie w przypadku jego potwierdzenia. 

10. Na dzień podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni, że ZSI działa 
poprawnie i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.  

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na 
okres 24 miesięcy. 

12. Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne-nie dotyczy systemu 
ZSI) i dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez 
producenta tego oprogramowania na okres deklarowanej gwarancji systemu ZSI. 

Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji producentów dostarczonego oprogramowania 
narzędziowego w zakresie poprawek.  Okres wsparcia dla tego oprogramowania rozpoczyna się z 
dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i trwa do dnia wygaśnięcia 
gwarancji na dostarczony System ZSI. Wszelkie uaktualnienia będą wgrywane niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od publikacji przez producenta. 

 

Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji i nowych wersji producentów dostarczonego motoru 
baz danych.  Okres wsparcia dla tego oprogramowania rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony 
Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i trwa do dnia wygaśnięcia gwarancji na dostarczony System 
ZSI. Wszelkie uaktualnienia oraz nowe wersje będą wgrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 30 dni kalendarzowych od publikacji przez producenta lub dystrybutora. 

 

Warunki gwarancyjne dla sprzętu podanego w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. 

a. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad prawnych oraz od wad 
fizycznych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek działania, lub zaniechania 
Wykonawcy, 

b. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie od daty 
protokołu odbioru danego sprzętu,  

c. dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2016 lub nowszy), 

d. Zgłaszanie awarii sprzętu przez Zamawiającego: 

i. Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego może następować w jednej z 
niżej wymienionych form: 

1. pocztą elektroniczną. 

2. telefonicznie, 
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Zgłoszenia awarii i usterek Zamawiający może wykonywać całodobowo z wyłączeniem 
zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach od 8.00 – 16.00.  

ii. po usunięciu przez Wykonawcę błędu (awarii lub usterki), Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. 
Dopuszcza się następujące formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu 
awarii/usterki: 

1. pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty 
elektronicznej, 

2. protokołem usunięcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty 
serwisanta Wykonawcy, 

iii. potwierdzenie zakończenia prac naprawczych przez Wykonawcę może zostać 
wydane wyłącznie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę; 

e. wykonywanie całej usługi naprawy w miejscu instalacji siedzibie Zamawiającego, 

f. zgłaszanie uszkodzeń 5 dni w tygodniu - w dni robocze 

g. czas naprawy nie dłuższy niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku braku 
możliwości naprawy na miejscu, dostarczenie na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzenia 
zastępczego o parametrach zgodnych z urządzeniem uszkodzonym, wraz z jego instalacją i 
konfiguracją do pracy w miejsce urządzenia uszkodzonego. Zamawiający może każdorazowo 
zrezygnować z obowiązku dostawy sprzętu zastępczego na czas naprawy. 

h. w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 30 dni roboczych - wymianę uszkodzonego 
urządzenia na nowe o parametrach nie gorszych niż urządzenie uszkodzone, wraz z jego 
instalacją i konfiguracją do pracy w miejsce urządzenia uszkodzonego, 

i. transport sprzętu do naprawy jak i naprawionego/wymienionego pomiędzy Zamawiającym a 
serwisem na swój koszt i ryzyko gwaranta, 

j. automatyczne przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy, w sytuacji gdy błędy nie 
są istotne (dotyczy napraw wykonywanych w serwisie zewnętrznym). W przypadku gdy 
Wykonawca zamiast sprzętu wadliwego dostarczy sprzęt wolny od wad albo dokona istotnych 
napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia 
sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymieni 
część sprzętu, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej; 

k. ponadto w ramach gwarancji dla całego dostarczonego sprzętu: 

a. Zamawiający nie ma obowiązku przekazywania sprzętu do naprawy z oryginalnymi 
opakowaniami fabrycznymi, 

b. okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu i wszystkich podzespołów rozpoczyna się nie 
wcześniej niż z dniem jego odbioru przez Zamawiającego i podpisaniem przez obie Strony 
końcowego protokołu odbioru, 

 

 

 

Opis środowiska  serwerowego 
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W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, wdroży i uruchomi do pełnej 
funkcjonalności środowisko serwerowe.  
 

W ramach realizacji zamówienia wykonawca dostarczy, skonfiguruje, wdroży i uruchomi do 
pełnej funkcjonalności środowisko serwerowo-sieciowe (w placówce Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 
przy ul. Mehoffera 72/74) składające się z: 

• Trzech fizycznych serwerów o identycznych parametrach. Serwery fizyczne będą 

utrzymywały wirtualne maszyny działające w środowisku HA wg poniższych zapisów: 

LP Serwer fizyczny Hostowana Maszyna Wirtualna 

 Serwer fizyczny nr 1 Aplikacja HIS – Produkcja (wirtualny serwer nr1) 

 Serwer fizyczny nr 1 Baza danych HIS – Produkcja (wirtualny serwer nr 2) 

 Serwer fizyczny nr 1 e-usługi - Produkcja (Wirtualny serwer nr 3) 

 Serwer Fizyczny nr 2 Elekroniczny Obieg Dokumentacji (Wirtualny serwer nr 4) 

 Serwer Fizyczny nr 2 Aplikacja HIS – Szkolenie (Wirtualny serwer nr 5) 

 Serwer Fizyczny nr 2 Baza danych HIS – Szkolenie (Wirtualny serwer nr 6) 

 Serwer Fizyczny nr 2 e-usługi – Szkolenie (wirtualny serwer nr 7) 

 Serwer Fizyczny nr 3  Aplikacja HIS – Postprodukcja (wirtualny serwer nr 8) 

 Serwer Fizyczny nr 3  Baza danych HIS – Postprodukcja (wirtualny serwer nr 9) 

 Serwer Fizyczny nr 3 E-usługi – Postprodukcja (wirtualny serwer nr 10) 

 

• Macierzy dyskowej przeznaczonej do przechowywania kopi bezpieczeństwa, obrazów 

maszyn wirtualnych 

 

 

 

 

Wykonawca w celu realizacji zadania  zamontuje i skonfiguruje środowisko serwerowo-
sieciowe wg. Poniższej tabeli 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY ul. Mehoffera 72/74 

Lp. Pomieszczenie Nazwa sprzętu Opis  

1.  Serwerownia  serwer nr 1 • Maszyna fizyczna do hostowana maszyn 
wirtualnych pracujących w klastrze 
wysokiej dostępności 

• Maszyna fizyczna bezpośrednio połączona 
dwoma interfejsami sieciowymi z 
przełącznikiem sieciowym warstwy drugiej 
znajdującym się w serwerowni  

• Maszyna fizyczna podłączona do macierzy 
dyskowej przy pomocy protokołu TCP/IP 
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Serwer nr 2 • Maszyna fizyczna do hostowana maszyn 
wirtualnych pracujących w klastrze 
wysokiej dostępności 

• Maszyna fizyczna bezpośrednio połączona 
dwoma interfejsami sieciowymi z 
przełącznikiem sieciowym warstwy drugiej 
znajdującym się w serwerowni  

• Maszyna fizyczna podłączona do macierzy 
dyskowej przy pomocy protokołu TCP/IP 

    
 

Serwer nr 3 • Maszyna fizyczna do hostowana maszyn 
wirtualnych pracujących w klastrze 
wysokiej dostępności 

• Maszyna fizyczna bezpośrednio połączona 
łączem światłowodowym z przełącznikiem 
sieciowym warstwy drugiej znajdującym 
się w serwerowni  

• Maszyna fizyczna podłączona do macierzy 

dyskowej przy pomocy protokołu TCP/IP  

Macierz Dyskowa • Macierz dyskowa przeznaczona jest do 
przechowywania kopi bezpieczeństwa, 
obrazów maszyn wirtualnych 

• Macierz dyskowa podłączona jest 
bezpośrednio do przełącznika sieciowego 
warstwy drugiej znajdującego się w 
serwerowni  

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY ul. Szubińska 4 

2.  Miejsce 
wyznaczone przez 
Zamawiającego 
podczas 
wdrożenia 

 • Zamawiający gwarantuje połączenie 
sieciowe pomiędzy jednostką a usługami 
serwerowymi aby prawidłowo mogło 
funkcjonować oprogramowanie 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY ul. Olchy 8 

3.  Miejsce 
wyznaczone przez 
Zamawiającego 
podczas 
wdrożenia 

 Zamawiający gwarantuje połączenie 
sieciowe pomiędzy jednostką a usługami 
serwerowymi aby prawidłowo mogło 
funkcjonować oprogramowanie 

Zewnętrzna chmura obliczeniowa 

4.  Zewnętrzna 
chmura 
obliczeniowa 

Przechowywanie 
kopi 
bezpieczeństwa 

• Automatyczne wg. Harmonogramu 
składowanie kopi obrazowych maszyn 
wirtualnych na przestrzeni dyskowej w 
zewnętrznej chmurze obliczeniowej. 
Możliwość ustawienia maksymalnej liczby 
kopi. Minimalna wartość przestrzeni to 2 
TB 

• Przesyłanie kopi min. 4 razy na dobę 

• Powiadomienie e-mail o wykonaniu 
poprawnym/niepoprawnym kopi obraz 
maszyny wirtualnej 
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Zapasowe 
środowisko 
serwerowe 

• W przypadku nieprzewidzianej katastrofy, 
unieruchamiającej wewnętrzną chmurę 
obliczeniową Zamawiającego Wykonawca 
dla zewnętrznych adresów IP placówek 
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego poprzez 
zastosowanie tunelowanego łącza 
umożliwi korzystanie z zakupionego 
oprogramowania. Oprogramowanie będzie 
zawierało wszelkie dane z ostatnio 
prawidłowo przesłanych kopi obrazów 
maszyn wirtualnych. Czas na 
udostępnienie środowiska 4 godziny. 

Gwarancja • Chmura musi być objęta gwarancją i 
serwisem na identycznej zasadzie jak 
reszta sprzętu i oprogramowania i nie 
może generować żadnych kosztów w 
okresie trwania gwarancji. 

 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, wdroży i uruchomi do pełnej 
funkcjonalności środowisko serwerowe składające się z: 

• Trzech identycznych serwerów przeznaczonych do uruchomienia na maszynach wirtualnych 
systemów HIS EOD, działających w środowisku HA 

• Macierz dyskowa – macierz dyskowa jest przeznaczona do przechowywania kopii 
bezpieczeństwa, obrazów maszyn wirtualnych. 

Dostarczone środowisko serwerowe musi zostać skonfigurowane w następujący sposób 
• Trzy identyczne serwery przeznaczone dla systemów maszyn wirtualnych hostujących aplikacje 

i bazy danych HIS EOD 
• Każdy z serwerów fizycznych  musi być połączony z  przełącznikiem z  minimum 2 interfejsami z 

wykorzystaniem protokołu agregacji zapewniającym większą wydajność i odporność na awarię 
• Każdy serwer musi być podłączony i skonfigurowany tak aby mógł  używać zasobów dyskowych 

z dostarczonej macierzy 
• Macierz musi być połączona z  przełącznikiem, z   minimum 2 interfejsami z wykorzystaniem 

protokołu agregacji zapewniającym większą wydajność i odporność na awarię. 
• Wykonawca w ramach budowy środowiska systemowego musi zapewnić dostawę łączy 

internetowych dla 3 lokalizacji o takich parametrach podanych powyżej które umożliwią 
płynną prace w dostarczonym systemie medycznym. Koszt obsługi łącza przez cały okres 
gwarancji leży po stronie wykonawcy. 

• W ramach dostawy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia chmury obliczeniowej o 
pojemności minimum 2 TB przez cały okres gwarancji. Dane backupowe będą oprócz macierzy 
składowane właśnie w chmurze obliczeniowej 

 
 
Serwer – klaster serwerowy aplikacji  
 

Trzy fizyczne serwery będą tworzyły środowisko zwirtualizowane pracujące w trybie HA 
(wysokiej dostępności), na którym zainstalowane zostaną wirtualne maszyny hostujące inne serwisy 
funkcjonujące w systemie ( między innymi aplikacje HIS ). W przypadku awarii jednego fizycznego 
serwera musi być zachowana ciągłość pracy aplikacji zainstalowanych na tych serwerach. 

Wykonawca dostarczy niezbędną ilość systemów operacyjnych, oraz licencji do baz danych do 
poprawnej pracy wskazanej liczby użytkowników i aplikacji dostarczanego systemu HIS,EOD 
obejmujące wszystkie dostarczane procesory w fizycznych maszynach. 

Dostarczone licencje na systemy operacyjne i bazy danych powinny być bezterminowe. Wraz z 
Systemem musi być dostarczona współczesna, wydajna  platforma bazodanowa. Platforma ta musi 



 

 

Strona 15 z 66 
Załącznik nr 1 do SIWZ  - Opis Przedmiotu Zamówienia 

„Informatyzacja Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego wraz z uruchomieniem e-usług” 

zagwarantować poprawne działanie systemu w sieciach lokalnych i rozległych opartych o protokół 
TCPIP. Warunki użytkowania „motoru bazy danych” muszą dać możliwość rozbudowy Systemu bez 
konieczności dokupowania licencji dostępowych dla stacji roboczych np. licencja bez ograniczenia na 
ilość połączeń czy licencja na ilość procesorów serwera. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje 
środowisko bazodanowe przeszkoli administratora systemu w zakresie podstawowego serwisowania i 
utrzymania W ramach dostawy Dostawca zainstaluje i skonfiguruje środowisko wirtualizacyjne, 
dostarczy narzędzia umożliwiające centralne zarządzanie całym środowiskiem oraz aktualizację 
środowiska. 

Oferowane rozwiązanie musi być odporne na pojedynczy punkt awarii, a w szczególności 
awarię zasilacza, poszczególnych kart sieciowych w serwerach, wentylatorów. 
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Parametry serwerów 3 sztuki: 
Producent: 
Model: 
Numer katalogowy producenta:   

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametry oferowane 

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością 
instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem 
wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack 
i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz 
organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni 
panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed 
nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 

 

Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum 
dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona 
jego znakiem firmowym. 

 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w 
serwerach dwuprocesorowych 

 

Procesor 

Zainstalowane dwa procesory dziesięcio-rdzeniowe x86 
dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem 
umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 858 punktów w 
teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 
www.spec.org dla dwóch procesorów. 
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony 
potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego 
modelu serwera. 

 

RAM 

128GB DDR4 RDIMM 2400MT/s, na płycie głównej 
powinno znajdować się minimum 16 wolnych slotów 
przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna 
powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM. 

 

Zabezpieczenia pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep 
 

Gniazda PCI 
- minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x8 
niskoprofilowe 
- minimum dwa sloty x16 generacji 3 niskoprofilowe 

 

Interfejsy sieciowe/FC 

Wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w 
standardzie BaseT. 
Możliwość instalacji wymiennie modułów 
udostępniających: 
- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie 
SFP+. 
- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie 
BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze 
złączami w standardzie BaseT 
- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie 
BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze 
złączami w standardzie BaseT 
- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie 
BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze 
złączami w standardzie SFP+. 
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Zainstalowana karta dwuportowa 10Gb/s SFP+ 
dodatkowo należy dostarczyć dwa kable DirectAttach 
SFP+ o długości min. 3 metry. 

Napęd optyczny Brak napędu.  

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 
Zainstalowane 8 dysków 900GB SAS 15k  interfejs min. 
SAS 6Gb skonfigurowane w RAID 5. 
Możliwość instalacji modułu dedykowanego dla 
hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 
2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 16GB 
z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji 
pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, 
rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości 
wnęk na dyski twarde. 

 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. możliwe 
konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50. 

 

Wbudowane porty 
min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 
2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na 
tylnym), min. 1 port RS232 

 

Video 
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca 
wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 

 

Wentylatory Redundantne  

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy.  

Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 
BIOS i kartą zarządzającą. 

 

Diagnostyka 

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, 
umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie 
procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz 
temperaturze. 

 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu 
operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 
Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

• zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web 
karty zarządzającej 

• zdalne monitorowanie i informowanie o statusie 
serwera (m.in. prędkości obrotowej 
wentylatorów, konfiguracji serwera) 

• szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje 
i autoryzację użytkownika 

• możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych 
napędów 

• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, 
klawiatury 

• wsparcie dla IPv6 

• wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, 
Telnet, SSH 

• możliwość zdalnego monitorowania w czasie 
rzeczywistym poboru prądu przez serwer 

• możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru 
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prądu przez konkretny serwer 

• integracja z Active Directory 

• możliwość obsługi przez dwóch administratorów 
jednocześnie 

• wsparcie dla dynamic DNS 

• wysyłanie do administratora maila z 
powiadomieniem o awarii lub zmianie 
konfiguracji sprzętowej 

• możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze 
RS-232 

• możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez 
złącze USB umieszczone na froncie obudowy. 

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie 
poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: 

• Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych 
oraz pamięci masowych 

• Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami 
bez udziału dedykowanego agenta 

• Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , 
Linux SSH 

• Możliwość oskryptowywania procesu 
wykrywania urządzeń 

• Możliwość uruchamiania procesu wykrywania 
urządzeń w oparciu o harmonogram 

• Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich 
komponentów 

• Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS 

• Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria 
użytkownika 

• Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających 
w poszczególnych urządzeniach 

• Automatyczne skrypty CLI umożliwiające 
dodawanie i edycję grup urządzeń 

• Szybki podgląd stanu środowiska 

• Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 

• Szczegółowy status 
urządzenia/elementu/komponentu 

• Generowanie alertów przy zmianie stanu 
urządzenia 

• Filtry raportów umożliwiające podgląd 
najważniejszych zdarzeń 

• Integracja z service desk producenta 
dostarczonej platformy sprzętowej  

• Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 

•  Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 

• Automatyczne zaplanowanie akcji dla 
poszczególnych alertów w tym automatyczne 
tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o 
standardy przyjęte przez producentów 
oferowanego w tym postępowaniu sprzętu 

• Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla 
wybranych alertów 
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• Możliwość importu plików MIB  

• Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm 
trzecich 

• Możliwość definiowania ról administratorów 

• Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i 
oprogramowania wewnętrznego serwerów 

• Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek 
(lokalna, on-line producenta oferowanego 
rozwiązania) 

• Możliwość instalacji sterowników i 
oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby 
instalacji agenta 

• Możliwość automatycznego generowania i 
zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do 
centrum serwisowego producenta serwerów 

▪ Moduł raportujący pozwalający na 
wygenerowanie następujących informacji: nr 
seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych 
urządzeń, wersje oprogramowania 
wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd 
pamięci, informację o maszynach wirtualnych, 
aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP 
kart sieciowych 

▪ Możliwość automatycznego przywracania 
ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji 
firmware w przypadku awarii i wymiany 
któregoś z komponentów (w tym kontrolera 
RAID, kart sieciowych, płyty głównej) 

▪ Zainstalowana karta flash min. 8GB z 
możliwością podziału na partycję. 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-
9001:2008 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
 

 

Warunki gwarancji 

Trzy  lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji 
sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego 
od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w 
trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 
producenta. 
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 
siedmiu lat.  

 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim 
lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 
lub jego przedstawiciela. 

 

Wyposażenie 
dodatkowe 

Zasilacz awaryjny – montowany w szafie Rack, mocn 
min: 1600W/2000VA dla każdego serwera 
Wszelkie kable zasilające  dla każdego serwera 
Akcesoria do montażu w szafie Rack dla każdego serwera 
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Specyfikacja techniczna oprogramowania do wirtualizacji serwerów - 3 szt. 

Wymagania funkcjonalno-techniczne (minimalne) Oferowany parametr 

Pojedyncza licencja musi umożliwiać instalację 
oprogramowania na 1 fizycznym serwerze posiadającym 2 
procesory fizyczne wyposażone w min. 10 rdzeni 

 

Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana 
bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych 
pośredniczących systemów operacyjnych 

 

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu 

instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze 

fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym 

możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na 
serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać 
procesory fizyczne wyposażone w 320 logicznych wątków 
oraz do 4TB pamięci fizycznej RAM. 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić 
możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-64 
procesorowych. 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać 

możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o 

wielkości do 62 TB 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić 

możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z 

możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej 

RAM. 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić 
możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których 
każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić 

możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których 

każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty 

równoległe i 20 urządzeń USB. 

 

Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę 

infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i 

dostępności pozostałych wybranych usług. 

 

Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu 

być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 
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Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie 
licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy 
serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia 
technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą 
(downgrade). 
Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM. 

 

Rozwiązanie musi umożliwiać poprawne zainstalowanie   

następujących systemów operacyjnych: Windows Server 

2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 

11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 

3, Solaris 11,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, 

NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, 

Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 

12.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X 

 

Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości 

pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby 

RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego 

współczynnika konsolidacji. 

 

Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę 

graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do 

konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola 

graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako 

aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako 

gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. 

virtual appliance. 

 

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego 
monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych 
infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, 
pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na 
dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać 
dane maksymalnie sprzed roku. 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić 

możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji 

systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby 

tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić 
możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich 
pełną konfiguracją i danymi. 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie 

zarządzające musi posiadać możliwość integracji z 

usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 

 

Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny 

mechanizm do automatycznego tworzenia kopii zapasowych, 

odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych.   
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Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych 

maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. 
 

 

 

Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm 

(wysokiej dostępności 

HA) aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego 

wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny 

zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym 

oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 

 

System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual 

switch) 

umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i 

pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, 

a także na zewnątrz sieci fizycznej.   

 

Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania 

do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić 

bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty 

sieciowej. 

 

Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne 
(VLAN). 

 

 

 
Macierz dyskowa  - 1 szt.  

Producent: 
Model: 
Numer katalogowy producenta:   

Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane 

Macierz Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery 
macierzowe wraz z 24 dyskami o maksymalnej 
wysokość 4U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o 
moduły 12 dysków 3,5” oraz 24 dyski 2,5” oraz 84 dyski 
3,5”. 
Obsługa minimum 192 dysków SAS/NLSAS lub SSD.  

 

Wymagana przestrzeń Macierz musi być wyposażona w:  
6 dysków 2,5” o pojemności 600GB SAS 15k  interfejs 
min. SAS 6Gb/s oraz 10 dysków 3,5” o pojemności 4TB 
NearLine SAS 7.2k interfejs min. SAS 6Gb/s.  

 

Pamięć podręczna 
(Cache) 

Pamięć podręczna (cache) – 16 GB pojemności 
użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na 
każdy kontroler (sumarycznie 32 GB),.  Zamawiający nie 
dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną 
cache dyskami SSD/Flash. 

 

Interfejsy zewnętrzne Macierz musi być wyposażona w  2 porty  10Gb/s SFP+, 
każdy kontroler macierzy w trybie Active-Active. 

 

Dostępność 

Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię 
zasilacza macierzy (redundancja układu zasilania). 

 

Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów  
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RAID:  
a. możliwość zastosowania RAID10 
b. możliwość zastosowania RAID 10DM, 
c. możliwość zastosowania RAID5, 
d. możliwość zastosowania RAID6 
e. możliwość zastosowania RAID0 

 

Podwójne niezależne przyłącza SAS 6Gb/s do 
wewnętrznych napędów dyskowych. 

 

Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis 
danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych 
z pamięci cache w razie utraty zasilania. 

 

Możliwość wykonywania wszystkich napraw, 
rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno 
sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online 
(bez przerywania pracy systemu). 

 

Możliwość zdefiniowania min. 4 dysków zapasowych 
dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy lub 
odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa. 

 

Możliwość obsługi wirtualnych portów (NPIV) w taki 
sposób, aby awaria fizycznego portu nie powodowała 
konieczności przełączania ścieżek poprzez 
oprogramowanie do multipathing 

 

Wspierane systemy 
operacyjne 

Wymagane wsparcie dla różnych systemów 
operacyjnych, co najmniej AIX, HP-UX, MS Windows, 
VMware oraz Linux, APPLE IOS 

 

Wymagane wsparcie dla różnych systemów 
klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server, 
HACMP, HP Serviceguard. 

 

Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania 
zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii 
jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie 
dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez 
producentów systemów operacyjnych: AIX, HP-UX, MS 
Windows, Vmware, Linux. 

 

Macierz musi mieć wsparcie dla automatycznego, bez 
agenta, odzyskiwania bloków (space reclamation) dla 
systemu operacyjnego Linux i systemu plików EXT4, 
NTFS dla Windows 2012, VMFSv5 dla ESX oraz VxFS w 
przypadku zastosowania technologii Thin Provisioning. 

 

Skalowalność 

Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online.  

Umożliwia rozbudowę do minimum 192 dysków 2,5”.  

Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych 
dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu 
SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź 
odczytu. 

 

Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych 
prędkościach obrotowych w ramach jednej półki 
dyskowej. 

 

Zarządzanie 
Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez 
administratora klienta – graficzny interfejs do 
monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, 
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diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów 
(zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć 
SAN – LUN Masking). 

Stałe monitorowanie macierzy przez zdalne centrum 
serwisowe. 

 

Monitorowanie wydajności macierzy według 
parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba 
operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów 
logicznych LUN, oraz kontrolerów.  
Wymagana możliwość zbierania i przechowywania 
informacji o wydajności macierzy bez ograniczeń 
czasowych. 

 

Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN 
o pojemności użytkowej 500TB. 

 

Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność 
typu thin provisioning umożliwiającą alokację wirtualnej 
przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być 
dostarczone w przyszłości. 

 

Możliwość migracji 
danych w obrębie 

macierzy 

Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez 
interwencji człowieka, rozkładania danych między 
dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane 
muszą być automatycznie przemieszczane miedzy 
rożnymi typami dysków oraz rożnymi poziomami RAID 
w zależności od stopnia obciążenia macierzy dyskowej. 
Dane często używane macierz powinny automatycznie 
przemieszczać na dyski o największej prędkości 
obrotowej, dane rzadko używane na dyski o prędkości 
obrotowej 7200 rpm. Dodatkowo funkcjonalność ta 
musi wspierać dyski SSD zoptymalizowane przez 
producenta dysków do zapisu lub do odczytu. 

 

Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów 
logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami dyskowymi 
RAID w obrębie macierzy. Migracja musi być 
wykonywana w trybie on-line. Jeżeli funkcjonalność 
taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je 
uwzględnić w ofercie.  

 

Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu 
logicznego LUN w obrębie wszystkich produkcyjnych 
dysków macierzy. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga 
dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. 
Musi również umożliwiać udostępnienie tego 
wolumenu logicznego LUN po protokole FC  

 

Lokalna replikacja 
danych  

Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i 
wewnątrz macierzy bez angażowania systemu 
operacyjnego hosta. 

 

Możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie 
minimum ośmiu lokalnych kopii danych wewnątrz 
macierzy dla każdego urządzenia LUN (tzw. kopie point-
in-time) przez administratora. 

 

Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać 
wykonanie lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej 
przestrzeni dyskowej. 
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Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania 
kopii wirtualnych typu snapshot.  Jest wymagana 
licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną 
ilość snapshotów w obrębie macierzy. 

 

Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. 
bez prealokacji przestrzeni dyskowej (ang. allocate-on-
write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie 
mogą być wykonywane metodą COW (ang. Copy On 
Write) 

 

Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji, 
jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i zapisu. Jeżeli 
ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ja 
dostarczyć. 

 

Redukcja danych  

Macierz powinna zapewniać metody redukcji ilości 
danych blokowych za pomocą deduplikacji oraz 
kompresji. Deduplikacja oraz kompresja powinny 
odbywać się po fakcie zapisu na urządzenia dyskowe 
wewnątrz macierzy (dane spoczynkowe). Redukcja 
danych powinna odbywać się na dyskach SSD a także na 
dyskach rotacyjnych (rotacyjne tylko dla konfiguracji 
hybrydowych). Mechanizmy redukcji danych nie mogą 
wpływać w żaden sposób na zwiększenie czasów 
odpowiedzi podczas operacji zapisu. Każda warstwa 
dyskowa (TIER) powinna posiadać odrębny słownik z 
unikalnymi znacznikami deduplikacyjnymi (dedupe 
dictionary).     

 

Kontrola przepływu 
danych - QoS 

Macierz dyskowa powinna posiadać mechanizmy 
kontroli wykorzystania zasobów macierzowych na 
poziomie poszczególnych wolumenów. Kontrola 
powinna polegać na możliwości dynamicznego 
ograniczania przepływu danych wyrażanych w MB/s 
oraz w ilości IOPS poprzez administratora w dowolnym 
momencie. 

 

Współpraca z 
aplikacjami 

Możliwość integracji środowiska VMware,  Microsoft 
SQL z mechanizmem lokalnej replikacji danych. 

 

Zdalna replikacja 
danych 

(Zamawiający nie 
wymaga dostarczenia 

licencji) 

Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji 
danych do macierzy tej samej rodziny w trybie 
synchronicznym oraz asynchronicznym i 
asynchronicznym interwałowym bez użycia 
dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. Należy 
dołączyć licencję jeśli jest wymagana.  
Macierz musi posiadać dedykowany port 10Gbit/s 
Ethernet do replikacji. 

 

Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność 
zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji 
kopii z oryginałem. 

 

Wymagane do replikacji jest użycie protokołu iSCSI.  

Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać 
wykonanie w trybie synchronicznym i asynchronicznym 
zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej 
macierzy. 

 

Importowanie danych Macierz musi posiadać funkcjonalność onlinowego  
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importu danych z macierzy innego producenta z 
jednoczesną konwersją wolumenu logicznego LUN do 
trybu „Thin Provision” 

Gwarancja Min. 36 miesięcy gwarancji z 4 godzinnym czasem 
reakcji od momentu zgłoszenia. 

 

Wymiana dysków Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta.  

Instalacja Cena macierzy musi zawierać usługę implementacji dla 
min. 4 hostów przeprowadzoną przez producenta lub 
autoryzowany przez producenta serwis. 

 

Oprogramowanie do 
tworzenia kopi 
bezpieczeństwa na 
macierz dyskową 

Tworzenie kopii bezpieczeństwa plików baz danych 
Backup na taśmę, na dysk 
Archiwizacje wybranych plików lub folderów 
Program wykonuje kopie tych części plików które uległy 
zmianie od czasu tworzenia poprzedniej kopii 
bezpieczeństwa 
Program wykonać backup wybranych plików, katalogów 
i dysków 
W programie można ustalić stały harmonogram 
wykonywania kopii bezpieczeństwa 
Centralne sterowanie oprogramowaniem umożliwiające 
sterowanie procesami wykonywania kopii 
bezpieczeństwa na innych maszynach 
Licencja na oprogramowanie bezterminowa 
Wykonawca skonfiguruje wraz z administratorem 
system backupowy na min 12 maszynach 

 

Dodatkowe 
wyposażenie 

Zasilacz awaryjny – montowany w szafie Rack, mocn 
min: 1600W/2000VA 
Wszelkie kable zasilające  
Akcesoria do montażu w szafie Rack 

 

 
 
 
 

Czytniki , karty, drukarki kodów paskowych: 

Czytniki kodów paskowych 40 sztuk 

 

     

Cecha  Wartość cechy (minimum)  Parametry oferowane 

Oferowany produkt:  

Ilość pamięci RAM: 256 MB   

Ilość pamięci FLASH: 512 MB  

System operacyjny: Windows CE 6.0 lub Android   

Pojemność akumulatora 
[mAh]: 

Minimum 2500  

Gwarancja producenta: 36 miesiące  

Panel dotykowy: TAK    

Przekątna matrycy 
LCD[cale]: 

4   

Interfejsy: Bluetooth, WiFi (WLAN), USB   

Kabel komunikacyjny: USB   
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Złącza: Micro SD   

Klawiatura  43 klawisze    

Temperatura pracy: od -10°C do 50°C   

Norma odporności (IP): IP64   

Bezpieczny upadek na 
twardą pow. [m]: 

1.5m   

Technologia odczytu: Laser jednoliniowy   

Kody kreskowe: Odczyt kodów: UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 

128, Codę 39, Codę 39 Fuli ASCII, Codę 39 TriOptic, Codę 128, 

Codę 128 Fuli ASCII, Codabar, lnterleaved 2/5, Discrete 2/5, 

Codę 93, MSI, 

Codę 11, IATA, warianty RSS, Chiński 2/5 
Szybkość odczytu: minimum 80 skanów/sekundę 

  

inne Integracja czytnika z systemem medycznym w zakresie: 
odczyt i identyfikacja pacjenta po opasce, możliwość 
potwierdzania podawania leków, czynności 
pielęgniarskich , wpisywania pomiarów czynności 
życiowych 

 

 
 
 
 
Karty chipowe 7 sztuk 

 

Karta chipowe Oferowany model :   

Cecha Wartość cechy (minimalne) Parametry oferowane 

Rodzaj Dwusystemowe karty inteligentne stykowe i 
bezstykowe 

 

Komunikacja Wsparcie dla protokołów komunikacyjnych T=0 i T=1   

Zgodność Współpraca z systemami 32bit i 64 bit. 
Biblioteki PKCS#11 dostępne na Windows, Linux, 
MacOS, 

 

Inne • CPU 32 bit RISC 

• Min.  32kB wolnej pamięci 

• Możliwość przechowywania 10 certyfikatów 
RSA 2048 bit 

• karta certyfikowana FIPS 140-2 Level 3 

• Obsługa algorytmów kryptograficzne RSA 2048, 
AES 256, 3DES, SHA1, SHA 256, Hash HMAC 
/MD5 

• Produkcja w UE 

• wszystkie karty powinny być wykonane z 
białego tworzywa PCV z jednostronnym 
nadrukiem na karcie (projekt graficzny ustalony 
z Zamawiającym) 

• Możliwość współpracy z dostarczanym 
serwerem certyfikacji  

• możliwość autoryzacji w ActiveDirectory 
opartym na Windows Srv 2003 oraz Windows 
Srv 2008 zarówno w architekturze 32 bit oraz 64 
bit  
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• zgodność z normą ISO7816 i ISO7810  

• możliwość logowania się do dostarczanego 
Szpitalnego Systemu Informatycznego  

 

 
Drukarki kodów paskowych 3 sztuki 
 

Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane 

Oferowany produkt:  

Rodzaj druku Termotransfer lub termiczny  

Rozdzielczość druku 
  [dpi]: 

300dpi (12 pkt) min .   

Prędkość druku [mm/s]: 51 mm/sek maksymalna długość druku etykiet 990mm  

Szerokość druku [mm]: Minimum 19,05 mm, 25,4 mm, 30,16 mm   

Ilość pamięci FLASH: 4 MB  

Ilość pamięci RAM: 8 MB  

Dostępne interfejsy: szeregowy, USB, równoległy  

Gwarancja producenta: 36 miesiące  

Wydruk kodów 
 kreskowych 

Codabar, Codę 11 (ZPL), Codę 39, Codę 93, Codę 128, 

EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Codę (EPL), GS1 DataBar (RSS), 

Industrial 2- of - 5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmare 

(ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2 -of-5 (ZPL), UCC/ EAN-128 

(EPL), UPC- A, UPC-A i UPC- E z rozszerzeniami 2 - lub 5- cyfrowymi 

EAN, UPC i rozszerzenia 2- lub 5- cyfrowe EAN (ZPL), CodaBlock (ZPL), 

Codę 49 (ZPL), Data 

Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroOPDF417, PDF417, O.R Codę 

 

 

 
 
 
 
 
Oprogramowanie do zarządzania systemem komputerowym 
Wymagana dostawa, instalacja i konfiguracja 

Producent: 
Model: 
Numer katalogowy producenta:  

 Wymaganie Parametry oferowane 

Architektura 
systemu 

1) 3 warstwowa architektura: baza danych, aplikacja 
serwerowa, agent (skaner). 
3) Możliwość tworzenia własnych zapytań SQL dzięki otwartej 
architekturze bazy danych i wglądu do jej struktury, z możliwością 
zapisu w systemie własnych zapytań w celu późniejszego 
wykorzystania.   
4) Dane z audytów w bazie SQL przetrzymywane różnicowo 
5) Obsługa interfejsów bazy danych: 

a) OLEDB – ODBC 
b) OLEDB – SQL 
c) SQL Native Client 
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d) SQL Native Client 10 
e) SQL Native Client 11 

6) Współpraca z Active Directory, DCOM, WMI 
7) Agent (skaner) skanujący komputery klienckie ważący nie 
więcej niż 4MB. 
8) Interfejs użytkownika – standardowy Windows MDI, 
wielojęzyczna wersja konsoli administracyjnej (polski, angielski, 
czeski, rosyjski, węgierski, niemiecki, hiszpański), kontekstowy 
WinHelp, wyszukiwanie tekstu w pozycjach, możliwość 
zapamiętywania otwartych okien przy zamknięciu programu, Drag & 
Drop  
9) Kontrola systemu – pobieranie  komputerów z Microsoft 
Network, pobieranie PC według IP, synchronizacja użytkowników i 
komputerów z Active Directory, pobieranie użytkowników z NT, 
planowanie masowych zadań (operacje grupowe), logi wydarzeń. 
10)  Identyfikacja komputerów w sieci po: 

a) adresie MAC karty sieciowej, 
b) numerze seryjnym dysku twardego, 
c) SMSID, 
d) nazwie komputera, 
e) numerze seryjnym BIOS’u, 
f) numerze seryjnym płyty głównej komputera. 

11)  Klient (skaner) współpracujący z systemami: 
a) Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/CE oraz 64bit 

XP/Vista/7 (automatyczne/zdalne skanowanie dysków) 
b) Linux – skaner działający w trybie off-line (ręczne/lokalne 

skanowanie dysków) 
c) Mac OS X – skaner działający w trybie off-line (ręczne/lokalne 

skanowanie dysków) 
d) Windows Mobile, Android (skanowanie zawartości) 

12)  Komunikacja ze skanerem (przesyłanie wyników skanowania 
i monitorowania, oraz wymiana plików konfiguracyjnych/ustawień 
dla skanerów) za pomocą protokołów: TCP/IP, SMTP, FTP, HTTP 
13) Możliwość zbierania danych ze stacji roboczych bez 
konieczności instalowania skanera, przy użyciu protokołu WMI 

Audyt i 
ewidencja 
oprogramowania 
oraz plików 

1) Rozpoznawanie oprogramowania z uwzględnieniem 
produktów, pakietów, platform 
2) Zdalne wywołanie skanowania komputerów znajdujących się 
w sieci 
3) Możliwość skanowania komputerów nie będących w 
bezpośrednim połączeniu z aplikacją serwerową, za pomocą 
harmonogramu off-line (np. komputery przenośne użytkowane poza 
miejscem pracy). 
4) Możliwość przeprowadzenia audytu oprogramowania na 
komputerach nie będących w żadnej sieci komputerowej 
(przekazanie skanera i danych wynikowych na nośniku zewnętrznym) 
5) Możliwość skanowania zasobów dysków USB, napędów FDD i 
CD-ROM, dysków sieciowych 
6) Przeszukiwanie archiwów: ZIP, RAR, CAB 
7) Biblioteka produktów i producentów - możliwość 
wprowadzenia własnych definicji, automatyczne aktualizacje z 
Internetu, eksport/import własnych definicji 
8) Możliwość identyfikowania oprogramowania na podstawie 
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biblioteki produktów, rejestru Windows jak i równocześnie obu tych 
metod. 
9) Informacje o kluczach produktowych oprogramowania 
Microsoft Windows i Microsoft Office 
10) Raportowanie posiadanych licencji wraz z informacją o 
brakach i nadwyżkach 
11) Baza posiadanych licencji na oprogramowanie. Możliwość 
wprowadzenia/wyboru następujących informacji: 

a) oprogramowanie (produkt/producent), 
b) data zakupu, 
c) data wygaśnięcia licencji, 
d) ilość licencji, 
e) cena zakupu, 
f) numer seryjny, 
g) klucz instalacyjny, 
h) przydzielenie licencji do komputera lub/i użytkownika, 
i) licencja CPU (przydzielenie licencji do rdzenia procesora 

(core) 
j) informacja o dodatkowych licencjach, które mogą być 

wykorzystane na innych komputerach – zgodnie z polityką 
licencjonowania danego produktu – np. Microsoft Office 360 
dla użytkowników domowych, który może być wykorzystany 
na 5 komputerach. 

k) dostawca licencji,  
l) obniżenie i podwyższenie wersji (downgrade/upgrade), 
m) wersja językowa, 
n) typ licencji: OEM, klucz sprzętowy, drugi komputer 

użytkownika, per CPU, 
o) licencje dostępowe na: stanowisko, serwer, urządzenie, 

użytkownik, chmura 
p) możliwość wprowadzania dodatkowych danych z faktur 

zakupowych, 
q) możliwość załączania dokumentów/plików (faktura, certyfikat 

licencyjny, inne). 
12) Możliwość definiowania skanowanych rodzajów plików. 
Pobieranie informacji o: 

a) ścieżce dostępowej (lokalizacji), 
b) nazwie pliku, 
c) rodzaju/typie, 
d) rozmiarze, 
e) dacie utworzenia, 
f) dacie modyfikacji, 
g) dacie ostatniej dostępności, 
h) właścicielu (użytkownik). 

13) Raporty obejmujące ilość i wielkość plików multimedialnych 
(zdjęcia, muzyka, filmy)  znajdujących się na komputerach z 
podziałem na:  

a) rozszerzenia plików, 
b) komputery. 

14) Możliwość definiowania dodatkowych rozszerzeń plików – 
np. czcionki, multimedia 
15) Historia zmian w  oprogramowaniu w stosunku do 
poprzedniego audytu. 
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16) Możliwość wykonania automatycznych audytów przy 
wykryciu zmian w oprogramowaniu po stronie komputera 
klienckiego. 
17) Możliwość tworzenia profili oprogramowania w celu 
standaryzacji oprogramowania na poszczególnych grupach 
komputerów. 
18) 3 tryby priorytetu skanowania komputerów: niski, normalny, 
wysoki 
19) Audyt uprawnień do plików 
20) Wsparcie dla licencji w chmurze 
21) Możliwość wprowadzania następujących dokumentów do 
bazy licencji: 

a) instalacja oprogramowania, 
b) deinstalacja oprogramowania, 
c) nośnik, 
d) protokół instalacji. 

22) Prowadzenie pełnej ewidencji centrów kosztowych wraz z 
możliwością przypisania do nich odpowiedniej ilości licencji 
oprogramowania 

a) Możliwość przypisywania licencji do centrów kosztów. 
b) Określanie możliwości wykorzystania dodatkowych licencji w 

ramach wprowadzonych licencji bazowych. 
c) Określanie kosztów, czasu i parametrów maintenance 

(obsługi). 

Audyt sprzętu 
komputerowego 

1) Zdalne skanowanie komputerów w celu ewidencji 
podzespołów i sprzętu komputerowego – producent/model, numer 
seryjny, dodatkowe parametry (dane pobierane z WMI). 
2) Rozpoznawanie sprzętu w zakresie:  

a) procesor, 
b) pamięć RAM, 
c) dysk twardy, 
d) karta graficzna, 
e) karta sieciowa, 
f) karta dźwiękowa, 
g) płyta główna, 
h) modem, 
i) mysz/klawiatura, 
j) monitor, 
k) napęd optyczny CD/DVD, 
l) napęd FDD, 
m) porty komunikacyjne i sloty: RS, COM, LPT, USB, SCSI, PCI, 

PCMCIA, IR. 
3) Automatyczna detekcja ilości rdzeni procesora (CPU) 
4) Historia zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego w 
stosunku do poprzedniego audytu. 
5) Możliwość wykonywania automatycznych audytów przy 
wykryciu zmian w sprzęcie/podzespołach po stronie komputera 
klienckiego 
6) Możliwość tworzenia profili sprzętu 
7) Raportowanie Hyper-V 
8) Wprowadzenie daty przeglądu stacji roboczej 

 

monitorowanie 
stacji roboczych i 

1) Monitorowanie pracy komputerów - wydajność procesora, 
pamięci RAM, zajętość dysku systemowego, ilość przesłanych danych 
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użytkowników przez interfejsy sieciowe 
2) Monitorowanie aktywności użytkowników – historia 
otwieranych stron WWW (Internet Explorer, Firefox), daty logowania 
do systemów Microsoft Windows z uwzględnieniem sesji 
terminalowych, statystyczna aktywność klawiatury i myszy, 
uruchamiane aplikacje (pierwszoplanowe, w tle, wg kategorii) 
3) Możliwość raportowania przeglądanych stron WWW z 
podziałem na definiowalne rodzaje i typy witryn – profile 
internetowe 
4) Monitorowanie wydruków – raporty z podziałem na 
komputer, drukarkę, użytkownika. Dostępne informacje:  

a) nazwa dokumentu 
b) rozmiar 
c) jakość 
d) ilość stron 
e) ilość kopi 
f) data i godzina 
g) rozmiar drukowanego pliku 
h) format papier 
i) nazwa drukarki 
j) port/adres IP 

5) Monitorowanie lub/i blokowanie uruchamianych przez 
użytkowników zabronionych aplikacji w określonych godzinach 
6) Monitorowanie ruchu plików na pamięci zewnętrzne/USB 
7) Monitorowanie obciążenia pamięci RAM i procesora przez 
uruchamiane aplikacje 
8) Szybki podgląd pulpitu ze stacji roboczej 
9) Aktualnie i poprzednio uruchomiona aplikacja i strona www 
10) Wykres liniowy obciążenia pamięci RAM i procesora 
11) Analiza porównawcza użytkowników (benchmarking): 

a) nieefektywne wykorzystanie zasobów IT (w minutach) 
b) indeks wydajności użytkownika (w minutach) 
c) posiadane pliki multimedialne (w gigabajtach) 
d) analiza porównawcza wydajności względem działu i firmy 

12) Raportowanie online poprzez e-mail (zmiany w podzespołach 
i oprogramowaniu, próba uruchomienia zablokowanej aplikacji lub 
zabronionej strony www, przeciążenie CPU) 

Inne wymagania 1) Zdalna ankieta użytkownika – możliwość zbierania informacji o 
użytkowniku 

2) Dowolna struktura drzewiasta komputerów i użytkowników 
3) Możliwość eksportowania raportów i wyników do plików w 

różnych formatach (CSV/XLS, ODF, SXC, DOC, DOCX, RTF, SXW, 
HTM, MDB, TXT) 

4) Indywidualny kreator raportów 
5) Możliwość przedstawienia danych na wykresach graficznych 

(kołowe, słupkowe) 
6) Informacje o zajętości bazy danych i logów 
7) Zdalna kontrola i przejęcie stacji roboczej za pomocą technologii 

VNC 
8) Raporty finansowe: 

a) wartość oprogramowania wg kategorii (aplikacje, 
sterowniki/inne i wg producenta) 

b) wartość oprogramowania wg producenta 
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c) koszty IT wg typu (oprogramowanie, sprzęt, umowy/SLA) 
d) wykres budżetu IT 

9) Harmonogram tworzenia kopii zapasowych bazy danych 
10) Wspieranie procesu SAM – ISO 19770 
14) Możliwość blokowania pamięci masowych (karty pamięci, pen 

drive, dyski USB) 
15)  Powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o zmianach 

dotyczących: 
a) podzespołów 
b) metryk komputerów 
c) ważności licencji i umów 
d) zajętości dysków twardych 
e) obciążenia procesora i pamięci RAM 
f) instalatora Windows (MSI) 
g) instalacji lub deinstalacji oprogramowania 
h) prób uruchomienia zabronionych aplikacji 

oraz wybranych zapytań SQL zdefiniowanych przez administratora 
16) Wbudowany harmonogram zadań i procesów - integracja z 

kalendarzem w konsoli administracyjnej „DashBoard”. 
17)  Możliwość uproszczenia interfejsu poprzez zautomatyzowanie 

części funkcji - jednym klawiszem - tryb zaawansowany/prosty 
18) Możliwe automatyczne aktualizacje:   
a) konsoli administracyjnej, 
b) aplikacji serwerowej 
c) biblioteki produktów (baza wzorców) 
19)  Możliwość zainstalowania nieograniczonej ilości konsol 

administracyjnych. 
20)  Możliwość tworzenia kont dostępowych do konsoli 

administracyjnej (indywidualne uprawnienia z dostępem do 
poszczególnych modułów) 

21) Konsola administracyjna z funkcją definiowania własnych 
wykresów i wyświetlanych zapytań,  zaraz po uruchomieniu 
konsoli „Dashboard” – możliwość personalizowania 
wyświetlanych informacji per administrator AuditPro 

22) Możliwość integracji z programem Microsoft Systems 
Management Server (Microsoft SMS) oraz System Center 
Configuration Manager (Microsoft SCCM) 

23) Możliwość szyfrowania plików konfiguracyjnych skanerów. 
24) Filtr – możliwość filtrowania w raportach wyświetlanych typów 

aplikacji (np. shareware, freeware, pakiety, aplikacje płatne itd.) 
25) Możliwość zdefiniowania portu za pomocą którego agent 

komunikuje się z aplikacją serwerową. 
26) Możliwość zdefiniowania adresów IP, z których agenci mogą 

przyjmować zdalne połączenia/polecenia, w celu wyeliminowania 
przejęcia danych i kontroli nad agentami przez inną konsolę 
administracyjną i aplikację serwerową. 

27) Karta stacji roboczej zawierająca najistotniejsze informacje, w 
tym: 

a) użytkownik 
b) ostatnia data skanowania 
c) ostatnia data danych z monitoringu 
d) adres IP 
e) adres MAC 
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f) platforma systemowa 
g) wydajność podzespołów (CPU, RAM, HDD, GPU) 
h) stan zalicencjonowanego oprogramowania 
i) stan zabezpieczeń systemu Microsoft Windows 
j) czas pracy i użytkowania komputera 

28) Generowanie w pełni edytowalnej metryki komputera (dokument 
szablonowy Microsoft Office/OpenOffice) zawierającej między 
innymi takie dane jak: 

a) zawartość komputera pod kątem zainstalowanego 
oprogramowania 

b) zawartość komputera pod kątem podzespołów 
c) z możliwością wprowadzania dodatkowych treści, pól i 
informacji z bazy danych 

 
 

Zakres funkcjonalny oprogramowania 

Wymagania obligatoryjne 
 

CZĘŚĆ MEDYCZNA  
 

L.p. Wymagania 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 

Tak/Nie 

1.  System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów.   

2.  System działa w architekturze trójwarstwowej.  

3.  System działa z wykorzystaniem silnika bazy danych obsługującego język SQL  

4.  
Oferowany silnik bazy danych (w kolumnie obok, 
proszę podać nazwę producenta, nazwę i wersję 
oferowanego silnika bazy danych) 

  

5.  
System posiada graficzny interfejs i pracuje w graficznym środowisku systemu operacyjnego 
na stanowiskach użytkowników. 

 

6.  

System działa w oparciu o jeden motor danych przez co należy rozumieć tę samą instancję 
bazy danych i te same tabele, co najmniej pozwalające realizować poniższe etapy obsługi 
pacjenta:  
Socjalny 
Lekarski 
Pielęgniarski 
Psychologiczno/Logopedyczny 
Rehabilitacyjny 
Wypis/Zgon 

 
 
 
 
 
 
 

7.  
System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system 
podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego 
serwera bazy danych – dopuszcza się częściową komunikację w języku angielskim  

 

8.  

W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia: 
podpowiedzi,  
automatyczne wypełnianie pól,  
słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, 
terytorialnych). 
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9.  
W systemie istnieje możliwość definiowania szablonów dokumentów skojarzonych z 
wprowadzanym zleceniem. 

 

10.  W systemie istnieje możliwość ustawienia pola tekstowego jako pole formatowane.  

11.  
W systemie występują wbudowane mechanizmy zapewniające odporność struktur danych 
(baza danych) na uszkodzenia oraz umożliwiające przyspieszone odtworzenie ich wartości i 
stanu oraz integralności.  

 

12.  
W systemie występują wbudowane mechanizmy umożliwiające: 
przyspieszone wykonywanie bieżących kopii danych, 
ich odtwarzanie z wykonanych kopii. 

 

13.  System posiada architekturę klient-serwer.   

14.  
Dane systemu są gromadzone, przechowywane i udostępniane w relacyjnej bazie danych z 
wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. 

 

15.  
System w części medycznej musi umożliwić korzystanie z jego funkcji w ograniczonym 
zakresie za pomocą interfejsu dotykowego na tabletach i w pełnym zakresie na komputerach 
wyposażonych w monitory dotykowe. 

 

16.  
System musi umożliwiać nadawanie użytkownikom uprawnień do pracy wyłącznie w 
kontekście wybranej/wybranych jednostek organizacyjnych (np. tylko oddział wewnętrzny,,  
izba przyjęć, itp.). 

 

17.  
System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej, na której pracuje użytkownik bez 
konieczności wylogowywania się z systemu. 

 

18.  
System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. 
Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz 
danych), 

 

19.  
 System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu 
użytkowników do systemu wraz z podaniem dokładnego czasu a także wszystkich czynności 
jakich dokonali w tym: dodanie i zmiana rekordu w bazie danych 

 

20.  
System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników i 
możliwość z tego samego poziomu wysłania do nich wiadomości - funkcjonalność dostępna 
dla Administratora. 

 

21.  

System musi gromadzić dane opisujące jego funkcjonowanie (zdarzenia) w postaci 
systemowego dziennika pracy, dotyczące wszystkich użytkowników systemu i wykonanych 
przez nich modyfikacjach danych osobowych oraz medycznych z możliwością wykonania 
analizy historii zmian wartości tych danych. 

 

22.  

Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora 
nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła oraz wymuszenia zmiany 
hasła przez użytkownika podczas pierwszego logowania do systemu. Administrator musi 
posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: minimalna  długość, czas żywotności, czas 
przed wygaśnięciem. Hasła muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).  

 

23.  
Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich 
użytkowników aplikacji oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas. 

 

24.  
W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci 
niejawnej (zaszyfrowanej). 

 

25.  

Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu 
uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. 
Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla 
użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnień powinien być tak 
skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju 
wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na 
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wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie 
grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom.  

26.  
Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy 
dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie 
użytkowników do tych grup. 

 

27.  

System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do jednostek 
organizacyjnych, w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i oddziale 
wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i tego 
jednego oddziału.  

 

28.  

Wyróżnienie pól: 
- których wypełnienie jest wymagane, 
- przeznaczonych do edycji, 
- wypełnionych niepoprawnie, 
- ręcznie zdefiniowanych jako obligatoryjne do wypełnienia przez daną klasę. 

 

29.  
System musi umożliwić zautomatyzowane identyfikowanie pacjentów na podstawie danych z 
dowodu osobistego (skanowanie) z zachowaniem pisowni uwzględniającej narodowe znaki 
diakrytyczne.  

 

30.  
System musi umożliwiać obsługę kodów kreskowych 1D i 2D (znakowanie, wczytywanie, 
wybór danych do zakodowania) do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów 
opieki zdrowotnej oraz w dystrybucji leków na oddziały. 

 

31.  
System umożliwia drukowanie opasek identyfikacyjnych pacjentów oraz współpracę z 
czytnikami kodów kreskowych oraz bezprzewodowymi kolektorami danych, umożliwiających  
identyfikację pacjenta na podstawie anonimowego kodu 1D i 2D wydrukowanego na opasce. 

 

32.  
Błędy procedury wprowadzania danych polegające na niewypełnieniu lub wprowadzeniu 
błędnych danych w obligatoryjnych polach formularzy powinny być prezentowane 
użytkownikowi  

 

33.  
System powinien automatycznie wylogowywać użytkownika po zadanym czasie braku jego 
aktywności i wymusić zakończenie sesji. 

 

34.  
W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana 
danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych. 

 

35.  

Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować integrację z systemem administracyjnym 
(moduł: finanse-księgowość, rejestr sprzedaży, kasa, koszty, środki trwałe, wyposażenie, 
kadry, płace, obsługa ewidencji czasu pracy) działającym u Zamawiającego.   
Przekazywanie danych może się odbywać na zasadzie widoków bazodanowych lub innych 
raportów w formacie xml. Możliwe jest zastosowanie web serwisów. Sposób komunikacji 
określi wykonawca na etapie wdrożenia 

 

36.  
W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja (wprowadzanie, modyfikacja, usuwanie) danych, 
system musi udostępniać funkcje, wycofania wszystkich czynności z powrotem do 
poprzedniego okna (ANULUJ) bez zapisu wprowadzonych już danych. 

 

37.  
Musi istnieć możliwość obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności 
używania myszki. 

 

38.  
W polu opisowym formularzy wprowadzania danych (np. treść wywiadu) system musi 
zapewniać możliwość wyboru  treści predefiniowanych  

 

39.  
W polu opisowym formularzy wprowadzania danych (np. treść wywiadu) system musi 
zapewniać możliwość skorzystania z funkcji ułatwiających wprowadzanie treści np. 
kopiuj/wklej  

 

40.  
System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu 
technicznego NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie 
pracy systemu. 

 

41.  
System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w 
związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do Apteki. 

 

42.  Zintegrowany system informatyczny posiada wbudowany komunikator tekstowy który  
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umożliwia wysłanie wiadomości tekstowej 
• Do konkretnego użytkownika 
• Do grupy użytkowników 
• Do użytkowników z wybranej komórki organizacyjnej 
• Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca 
potwierdzenia 

Administracja systemem 

 Konfiguracja systemu:  

43.  

Zarządzanie słownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiającego na poziomie całego 
systemu: 
 - tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (,oddziały, izby przyjęć,  itp.), 
 - powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą kosztów.  

 

44.  

Zarządzanie słownikami standardowymi (ogólnopolskimi): 
 - Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM – druga polska edycja, 
 - Klasyfikacja chorób wg ICD – rewizja 10, 
 - Słownik Kodów Terytorialnych GUS, 
 - Słownik grup zawodowych. 

 

45.  
Tworzenie, przegląd, edycja słowników własnych Zamawiającego:  
 - personelu, 
 - leków. 

 

46.  
Zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami: 
 - definiowanie listy użytkowników systemu,  
 - określenie uprawnień użytkowników,  

 

47.  Definiowanie terminarzy zasobów pomieszczeń i personelu,   

48.  Zarządzanie parametrami na poziomie systemu, użytkownika, klasy użytkowników  

49.  Definiowanie struktury dokumentów medycznych  

50.  
Możliwość  prowadzenia systemowych statystyk dotyczących wykorzystania systemu przez 
użytkowników 

 

51.  
Definiowanie elementów leczenia i złożonych szablonów zleceń wykorzystywanych przez 
jednostki zlecające. 

 

52.  

Pozostałe funkcje administratorskie: 
 - usuwanie konta użytkownika 
 - przegląd dziennika operacji (logi), 
 - możliwość wyszukiwania i łączenia podwójnie wprowadzonych danych pacjentów, lekarzy, 
instytucji. 

 

53.  

Elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiającego: 
definiowanie niestandardowych wykazów pozwalających na tabelaryczne przedstawianie 
danych dostępnych w poszczególnych modułach, 
zapis stworzonych wzorców wykazów w celu wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego 
wykazu, 
wykonanie zdefiniowanych wykazów i ich przedstawienie poprzez arkusz kalkulacyjny (min. MS 
Excel, OpenCalc.). 

 

54.  

Aktualizacje aplikacji i ich dystrybucja oraz instalacja w części medycznej systemu wykonywane są 

automatycznie po zainicjowaniu przez administratora systemu na serwerze aplikacji. 

Aktualizacje baz danych jeśli wymagają tego zmiany aplikacji wykonywane są automatycznie. System 

informatyczny będzie sprawował kontrole nad zgodnością wersji baz dany i aplikacji 

 

 
Izba Przyjęć- przyjęcie pacjenta 

L.p. Opis 
Potwierdzenie 
funkcji przez 
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wykonawcę 
Tak/Nie 

55.  Obsługa Punktu Przyjęć:  

56.  

Obsługa skorowidza pacjentów, wspólnego dla innych modułów medycznych tj.: :  
 - wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, 
 - rejestracja i modyfikacja danych pacjentów, 
 - rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej, 
 - rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzją wójta/burmistrza. 

 

57.  System przechowuje historię zmian danych osobowych pacjenta.   

58.  
Przegląd danych archiwalnych pacjenta:  
 - w zakresie danych osobowych, 
 - w zakresie danych z poszczególnych pobytów w Zakładzie 

 

59.  

Rejestracja przyjęcia pacjenta w Punkcie Przyjęć: 
 - wprowadzenie danych o rozpoznaniu, z wykorzystaniem słownika ICD10, 
 - wprowadzenie danych ze skierowania, 
 - wprowadzenie danych płatnika. 

 

60.  Wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniających do uzyskania świadczeń.  

61.  

Ewidencja zdarzeń podczas pobytu w Punkcie Przyjęć: 
możliwość dopisania depozytu pacjenta, 
wywiad wstępny z możliwością użycia słownika tekstów standardowych i konfigurowalnego 
formularza, 
wykonane pacjentowi elementy leczenia:  
procedury,  
leki,  
konsultacje.  

 

62.  Rejestracja informacji o wymaganym transporcie medycznym pacjenta  

63.  
Rejestracja opuszczenia Punktu Przyjęć przez pacjenta w jednym z trybów:  
skierowanie/cofnięcie skierowania do Placówki (ustalenie trybu przyjęcia, form płatności, 
wydruk pierwszej strony historii choroby, itp.), 

 

64.  Autoryzacja danych Punktu Przyjęć.  

65.  Ewidencja danych do rozliczenia produktów kontraktowanych z NFZ.   

66.  

Wypełnianie i wydruk dokumentów Punktu Przyjęć:  
Wniosek o wydanie skierowania do Z.O.L. 
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie 
Skierowanie do Z.O.L 
Skala Barthel 
Oświadczenie o odpłatnościach 

 

67.  Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów medycznych  

68.  

Obsługa Ksiąg:  
Księga Główna, 
Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych, 
Księga Zgonów, 
Księga oczekujących (wewnętrzny rejestr ubiegających się o przyjęcie). 

 

69.  

Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie: 
ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych 
(Apteczka oddziałowa), 
wzajemnego udostępniania danych zleceń i danych o ich wykonaniu, 

 

70.  
Wbudowane raporty standardowe, np.:  
Ruch chorych Izby Przyjęć – osobowy, 
Ruch chorych Izby Przyjęć – sumaryczny. 

 

71.  Definiowanie własnych wykazów.   

72.  Wydruk opasek z kodem paskowym identyfikującym pacjenta  
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73.  możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie.  

74.  

Możliwość przyjęcia pacjenta w dwóch krokach: 
Krok 1 (SOCJALNY): weryfikacja dokumentacji (Wniosek o wydanie skierowania do ZOL, Wywiad 
pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, Skierowanie do ZOL, Skala Barthel, Oświadczenie o 
płatnościach); decyzja komisji; wpisanie na listę oczekujących (kolejka wewnętrzna 
niesprawozdawana do NFZ). 
Krok 2 (LEKARSKI): przyjęcie pacjenta na oddział – wypełnienie dokumentacji (Zgoda na pobyt; 
Badanie fizykalne; Wywiad lekarski; Ocena wg skali Barthel; Wypis zaleceń lekarskich). 

 

 
Oddział 

L.p. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 

Tak/Nie 

75.  Obsługa Oddziału:  

76.  

Obsługa listy pacjentów Oddziału: 
 wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, 
wyszukanie pacjenta na podstawie kodu kreskowego z opaski, 
modyfikacja danych pacjentów z listy oddziałowej, 

 

77.  
Przegląd danych archiwalnych pacjenta:  
w zakresie danych osobowych, 
w zakresie danych z poszczególnych pobytów w Zakładzie,  

 

78.  Zmiana przyjęcia pacjenta na oddział – wybór innego oddziału  

79.  

Rejestracja przyjęcia pacjenta na Oddziale: 
nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub przez użytkownika, 
wprowadzenie danych lekarza prowadzącego, 
wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka oddziałowego, sali, 
łóżka, 
automatyczne przedłużanie pełnej diety pacjentom na kolejne dni (np. jeśli lekarz zleci 
pacjentowi dietę bez któregoś posiłku ponieważ minęła godzina zlecenia tego posiłku  to system 
zaproponuję pełną dietę od dnia następnego) 
wprowadzenie zlecenia diety dla pacjenta (z możliwością wyboru posiłków, np. obiad, 
podwieczorek, kolacja). 
automatyczna kontrola zlecanych posiłków (np. jeśli obiad można zlecić do godz. 10 a jest godz. 
11 to zlecając pacjentowi dietę posiłki do obiadu włącznie nie będą zlecone). 

 

80.  Możliwość zmiany diety z zachowaniem pełnej historii zleconych diet.  

81.  

Ewidencja elementów pobytu pacjenta na Oddziale: 
 wywiad wstępny z możliwością użycia katalogu predefiniowanych pojęć, określeń, 
sformułowań, treści,  
możliwość wykorzystania szablonów i zdefiniowanych formularzy do wprowadzania danych (np. 
z wywiadu), 
rozpoznania: wstępne, końcowe, przyczyna zgonu,  
wykonane pacjentowi elementy leczenia (zlecenia):  
procedury, w tym zabiegi, w tym możliwość ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup 
badania diagnostyczne, 
leki,  
konsultacje, 

 

82.  Możliwość wydruku raportu z dyżuru lekarskiego na podstawie wprowadzonych obserwacji.  
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83.  Ewidencja przepustek.  

84.  

Rejestracja opuszczenia Oddziału przez pacjenta w jednym z trybów:  
przeniesienie pacjenta na inny Oddział. 
wypis pacjenta z Zakładu, 
zgon pacjenta na Oddziale, 

 

85.  Odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp.  

86.  

Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na: 
dane przyjęciowe, 
wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), 
przebieg choroby, 
epikryza (możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych). 

 

87.  

Wydruki dokumentów wewnętrznych Oddziału, w tym: 
wywiad wstępny 
przebieg choroby 
epikryza 

 

88.  

Wydruki dokumentów zewnętrznych Oddziału, w tym: 
Karta Informacyjna (z automatycznym połączeniem danych z kart: przebieg choroby i epikryza) 
Karta Statystyczna, 
Karta Leczenia Psychiatrycznego/psychologicznego, 
Indywidualna karta terapii zajęciowych 
Obserwacje Instruktora 
Karta Uczestnictwa pacjent w terapii zajęciowej 
Obserwacje i interwencje psychoterapeutyczne 
Karta Zakażenia Szpitalnego, 
Karta Nowotworowa, 
Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, 
Karta Zgonu, 

 

89.  Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów  

90.  

Obsługa Ksiąg: 
Księga Główna, 
Oddziałowa, 
Zgonów, 
Zabiegów. 

 

91.  

Wbudowane raporty standardowe:  
zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na oddziale (dzienne, 
tygodniowe, za dowolny okres) 
ilość osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie 
obłożenie łóżek na dany moment 
możliwość wyszukiwania pacjentów według różnych parametrów, przynajmniej imię, nazwisko, 
PESEL, imię ojca, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, kod choroby głównej, kod 
choroby współistniejącej, miejsca zamieszkania 

 

92.  

Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie: 
ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych 
(Apteczka oddziałowa), 
wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu  

 

93.  Możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie  

94.  
Tworzenie zbiorczego zapotrzebowania żywnościowego dla pacjentów oddziału z możliwością 
przeliczania ilości zamawianych posiłków wg przypisanych pacjentom diet 

 

95.  System umożliwia prowadzenie długoterminowej opieki specjalistycznej.  

96.  
W systemie istnieje mechanizm automatycznych alertów generowanych na podstawie 
algorytmów zdefiniowanych przez administratora, które informują o nowych zleceniach pilnych 
konsultacji, powrocie wyników badan np. alert patogen, itp. 
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97.  Możliwość oceny masy ciała pacjenta wykonywanej raz w miesiącu z opcją drukowania wykresu.  

98.  Ocena stanu pacjenta na początku wprowadzenia na oddział: badanie skóry (odleżyny itp.)  

99.  
Karta czynności pielęgniarskich umożliwiająca rejestrację np. toaleta ciała, oklepywanie, 
rozmowa z pacjentem i jego rodziną itp. 

 

100.  
Możliwość wypełniania dokumentacji pielęgniarskich np. karta zmiana pozycji ciała, karta 
odleżyn i ran przewlekłych itp. 

 

101.  Możliwość wykonywania badań psychologicznych   

102.  Zlecanie planów opieki psychologicznej (bez kontaktu i z kontaktem)  

103.  Rejestrowanie porad psychologicznych (także rodzinom – tzw. konsultacja rodzinna)  

104.  Opieka logopedyczna – możliwość rejestrowania wielu kart usprawnień pacjenta oraz postępów  

105.  
Możliwość definiowania czynności wykonywanych dla pacjenta, oznaczanych na wypisie i 
drukowanych na Karcie informacyjnej, różnych w zależności od trybu wypisu (inne dla trybu 
zgon i inne w pozostałych przypadkach) 

 

 
 
Zlecenia medyczne, skierowania , recepty 

L.p. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę  

Tak/Nie 

106.  
Aplikacja umożliwia planowanie i zlecanie leków przez lekarza z uwzględnieniem Apteczki 
Oddziałowej 

 

107.  Aplikacja przy zlecaniu leków informuje o interakcjach zleconych leków  

108.  Aplikacja zawiera indywidualną karta zleceń podań leków  

109.  

Aplikacja wspiera planowanie i zlecanie badań (diagnostyki obrazowej, laboratoryjnych, USG, 
EKG i innych) oraz leków i konsultacji w ramach zleceń wewnętrznych, a także umożliwia 
przesyłanie zewnętrznych zleceń badań (diagnostyki obrazowej i laboratoryjnych) do innych 
podmiotów,  z którymi Klient posiada integrację za pomocą protokołu HL7. 

 

110.  

Aplikacja pozwala na: 
zlecenie badań na różnych płatników i umowy, 
wpisanie skierowania na badania do zewnętrznych podmiotów, 
wpisanie planowanego terminu wykonania badania,  
zlecenie serii tych samych badań,  
zlecanie zestawów badań, 
wybór lekarza zlecającego, 
określenie badania jako CITO,  
wpisanie dodatkowych uwag do zlecenia. 

 

111.  

Aplikacja zapewnia podgląd wprowadzonych zleceń wg różnych kryteriów, w tym: 
data zlecenia, 
statusu zlecenia (zlecone, zatwierdzone, wykonane, pobrane, w trakcie pobierania, wysłane 
poprawnie, anulowane, odebrane wyniki, wykonane/zamknięte), 
typu zlecenia (np. laboratoryjne, RTG, EKG, USG, TK), 
komórki organizacyjnej, w której zarejestrowano zlecenie, 
komórki organizacyjnej do której zarejestrowano zlecenie. 

 

112.  Aplikacja pozwala na wprowadzanie wyników badań pacjenta wykonanych poza Zakładem.  

113.  
Aplikacja pozwala na prowadzenie ewidencji informacji na temat osoby, która pobierała 
materiał do badań 

 

114.  
Aplikacja zapewnia możliwość wydruku wszystkich wyników pacjenta z bieżącej 
hospitalizacji/wizyty lub ze wszystkich pobytów/wizyt. 

 

115.  
Aplikacja umożliwia przegląd wyników liczbowych w postaci graficznej dla wyników badań 
laboratoryjnych. 
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Oddział -Epidemiologia 

L.p. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 

Tak/Nie 

116.  

Moduł realizuje wspomaganie Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli występowania 
zakażeń zakładowych i zapobiegania tym zakażeniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa. W szczególności: 
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego, 
Wraz z możliwością wyboru czynników wywołujących zakażenie( bakterie, grzyby, wirusy 
odporne wrażliwe oraz antybiotyków zastosowanych do terapii. 
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego, 
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego, 
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego, 

 

117.  
Rejestr kart  rejestracji zakażenia szpitalnego i czynnika alarmowego /numer karty, symbol 
oddziału/ 

 

118.  
Wydruki na podstawie danych  rejestru kart rejestracji  zakażenia szpitalnego i czynnika 
alarmowego 

 

119.  
Prowadzenie rejestru obserwacji źródeł zakażenia: 
 cewniki moczowe, odleżyn 

 

120.  Informacja o objawach wskazujących na zakażenie ( ból, zaczerwienienie itp.)  

121.  
Formularze zgłoszeń  podejrzeń  lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu  z 
powodu zakażenia lub  choroby  zakaźnej /rejestry tych zgłoszeń 

 

122.  
Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na 
chorobę przenoszoną drogą płciową, 

 

123.  Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę,  

124.  
Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na 
gruźlicę, 

 

125.  Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej,  

126.  
wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby 
zakaźnej, 

 

127.  
Prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia , wkłucia  , cewniki, infekcje 
odleżyny,  

 

128.  Prowadzenie Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych,  

129.  Wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych,  

130.  Prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych,  

131.  Wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych,  

132.  Raporty zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,  

133.  Analizy ilościowe zakażeń zakładowych  
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134.  Analiza ilościowa zużycia środków dezynfekujących  

135.  
 Monitorowanie o wystąpieniu patogenu w badaniu mikrobiologicznym (komunikat dla 
użytkownika/grupy użytkowników) 

 

136.  
Monitorowanie o wystąpieniu:  
temperatury > lub= 38 stopni, antybiotykoterapii > 48 godz.  

 

137.  
Monitorowanie o wystawieniu karty zakażenia (komunikat dla użytkownika/ grupy 
użytkowników) 

 

138.  
Możliwość wyszukiwania pobytów, dla których nie zostały wystawione wymagane dokumenty 
po wystąpieniu czynnika wymienionego w słowniku wskazanym powyżej lub wymagane 
dokumenty nie zostały przekazane do jednostki zajmującej się zakażeniami. 

 

139.  
Po określeniu czynnika chorobotwórczego system powinien wyświetlać listę dokumentów do 
wypełnienia z możliwością szybkiego przejścia na dany dokument  (konfigurowane przez 
administratora) 

 

 
e-Apteka (dystrybucja leków, apteka główna) 

L.p. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 

Tak/Nie 

140.  Obsługa magazynu leków apteki:  

141.  

konfiguracja magazynu apteki: 
możliwość wykorzystania słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych,  
Możliwość aktualizacji baz leków z Bloza , Bazyla, Farmindexu 
możliwość definiowania własnych grup leków (globalnych i lokalnych) jako słowników/rejestrów 
systemowych, 
możliwość tworzenia lokalnych słowników leków dla magazynów jako słowników/rejestrów 
systemowych, 

 

142.  

Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów 
medycznych. Zamówienia mogą być przygotowywane automatycznie, na podstawie aktualnych 
stanów magazynowych, stanów minimalnych, podgląd do stanów magazynowych hurtowni 
/dostępności jeżeli hurtownia umożliwi taka funkcje 

 

143.  

Dostawa środków farmaceutycznych i materiałów medycznych do apteki: 
dostawa od dostawców, z możliwością wprowadzana ich drogą elektroniczną 
sporządzanie preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych, leków recepturowych oraz 
płynów infuzyjnych, 
sporządzanie roztworów spirytusowych, 
import docelowy zakładowy i indywidualny, 
zwrot z oddziałów z automatyczną aktualizacją stanów apteczki oddziałowej, 
dary, 
korekta dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów 
medycznych np. poprzez zmianę nr serii i daty ważności 

 

144.  Wydawanie środków farmaceutycznych z apteki:  

145.  
 Wydawanie na oddziały za pomocą dokumentów MM na podstawie zamówień elektronicznych, 
papierowych tylko w wyjątkowych sytuacjach (współpraca z apteczką oddziałową), 

 

146.  

Możliwość blokowania wydania danej serii /wstrzymanie, wycofanie/ 
 możliwość elektronicznego potwierdzenia realizacji zamówienia z oddziału 
wydawanie na zewnątrz,  
zwrot do dostawców, 
ubytki i straty nadzwyczajne, 
korekta wydań środków farmaceutycznych, 
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147.  

Korekta stanów magazynowych: 
korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury z 
dokładnością do dostawy lub asortymentu, 
generowanie arkusza do spisu z natury, 
bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego, 
odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu, 
kontrola dat ważności  

 

148.  Przegląd stanów magazynowych bieżących oraz na wybrany dzień.   

149.  

Wspieranie obsługi i kontroli zamówień (w tym publicznych): 
przekazywanie listy asortymentowo - wartościowej leków do modułu realizującego 
funkcjonalność Obsługi zamówień i przetargów (co najmniej format XLS do wymiany danych), 
pobieranie zwycięskiej oferty/umowy (co najmniej format XLS do wymiany danych), 
kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycięskiej oferty (umowy).  
raporty i zestawienia: 
rozchód z podziałem na jednostki org. oraz dokumenty rozchodowe 
na podstawie rozchodów, 
na podstawie przychodów, 
na podstawie obrotów. 
możliwość wydruku do XLS 

 

150.  Generator raportów (możliwość definiowania własnych zestawień).  

151.  

Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych: 
przechowywanie informacji o leku, 
mechanizm „stop-order”, 
odnotowywanie działań niepożądanych. 
możliwość definiowania recept 
receptariusza szpitalnego 

 

152.  

Integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie: 
Finanse – Księgowość: 
możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu apteki,  
z możliwością wydruku 
możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu 
apteczki oddziałowej, ,  z możliwością wydruku 
możliwość wykorzystania słowników: kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków powstawania 
kosztów,  z możliwością wydruku 
Rachunek kosztów leczenia z podziałem na grupy leków w zakresie udostępnienia indeksu leków 
i danych o aktualnych cenach leków do określenia normatywów materiałowych świadczeń (w 
zakresie leków). 

 

153.  Kontrola interakcji pomiędzy składnikami wybranych leków.  

154.  Powiadomienie o nowym zamówieniu z Apteczek Oddziałowych  

155.  Magazyn materiałów powierzonych (ewidencja endoprotez) na zasadzie komisu.  

 
Apteczka oddziałowa 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę  

Tak/Nie 

156.  
Tworzenie zamówień do apteki głównej z uwzględnieniem stanów obecnych apteczki (tworzenie 
zamówienia do apteki głównej na podstawie aktualnego stanu apteczki oddziałowej, który w 
szczególności może być stanem minimalnym). 

 

157.  Obsługa magazynu apteczki oddziałowej:  
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158.  

wydawanie środków farmaceutycznych z apteczki oddziałowej: 
wydawanie na pacjenta,  
zwrot do apteki, 
ubytki i straty nadzwyczajne, 
korekta wydań środków farmaceutycznych. 

 

159.  

korekta stanów magazynowych: 
korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury, 
generowanie arkusza do spisu z natury, 
bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego. 

 

160.  Możliwość definiowania receptariusza oddziałowego  

161.  Możliwość obsługi apteczek pacjentów  

162.  Ewidencja zwrotów leków do apteki.   

163.  Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych.  

164.  Ewidencja przesunięć między magazynami apteczek oddziałowych.  

165.  Korekta stanów magazynowych (ilościowa, jakościowa) na podstawie arkusza z natury  

 
Rozliczenia z NFZ 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 

Tak/Nie 

166.  

Aplikacja pozwala na: 
przegląd danych archiwalnych pacjenta:  
w zakresie danych osobowych, 
w zakresie danych z poszczególnych pobytów w Zakładzie 
posiada wbudowane wydruki zewnętrzne: 
Karta Statystyczna, 
Karta Leczenia Psychiatrycznego/Psychologicznego, 
Karta Zgonu. 

 

167.  Aplikacja pozwala na obsługę statystyki rozliczeniowej i medycznej dla lecznictwa otwartego.  

168.  

Aplikacja umożliwia generowanie zewnętrznych raportów dotyczących poszczególnych pacjentów 
w formie narzuconej wymogami sprawozdawczymi, a w szczególności generowanie: 
Karty Statystycznej Szpitala Ogólnej  Mz/Szp-11, 
Karty Statystycznej Psychiatrycznej Mz/Szp-11b 
Karty Nowotworowej, 
Karta zgłoszenia choroby zakaźnej, 
Karta zgłoszenia choroby psychicznej. 

 

169.  

Aplikacja wspomaga zarządzanie umowami NFZ, w tym: 
import pliku umowy w postaci komunikatu UMX, 
przegląd i modyfikację szczegółów umowy (np.: okres obowiązywania umowy, miejsca realizacji 
świadczeń). 
definiowanie dodatkowych walidacji, np. liczba realizacji świadczeń w okresie. 
Możliwość ewidencji i rozliczenia realizowanych świadczeń  
Ubezpieczonym,  
Nieubezpieczonym 
Nieubezpieczonym a uprawnionym do świadczeń, 
Uprawnionym na podstawie decyzji wójta/burmistrza, 
Uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji, 
Uprawnionym na podstawie Karty Polaka 
Kobietom w ciąży, w okresie połogu oraz młodzieży do 18 roku życia 
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170.  

Aplikacja  udostępnia możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian 
dotyczących: 
Numeru umowy,  
Zakresu świadczeń, 
Wyróżnika 
Świadczenia jednostkowego, 

 

171.  
W przypadku otrzymania stosownej informacji z NFZ, aplikacja pozwala na modyfikację danych 
rozliczeniowych przez uprawnionego do tego użytkownika. 

 

172.  
Aplikacja zapewnia kompresowanie i/lub szyfrowanie danych w komunikatach, zgodnie z 
wymogami NFZ. 

 

173.  

Aplikacja pozwala na weryfikację świadczeń pod kątem poprawności i kompletności 
wprowadzonych danych wymaganych przez NFZ, a także wyszukiwanie np. zestawów z 
niekompletnymi danymi, bez pozycji rozliczeniowych, skorygowanych świadczeń nie przesłanych 
do NFZ po korekcie. 

 

174.  

Aplikacja pozwala na: 
Generowanie i eksport komunikatu fazy I (komunikat SWIAD) w aktualnie obowiązującej wersji 
publikowanej przez płatnika; 
Import potwierdzeń do danych przekazanych w komunikacie I fazy (komunikat P_SWI); 
Import danych z pliku z szablonami rachunków (komunikat R_UMX); 
Generowanie i wydruk rachunków na podstawie szablonów  oraz bez szablonów. Generowanie i 
eksport faktur elektronicznych. 

 

175.  
Aplikacja  wyznacza możliwe grupy do jakich może zostać zakwalifikowana porada/hospitalizacja 
zgodnie z zawartą umową z NFZ. 

 

 
 
Dokumentacja medyczna – część lekarska i pielęgniarska 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 
Tak/Nie 

176.  Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie  

177.  Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie  

178.  Generowanie wydruków kart obserwacji pacjenta  

179.  Generowanie wydruków kart zakażenia, kart drobnoustroju  

180.  Generowanie raportów z dyżuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych obserwacji pacjenta  

181.  Możliwość używania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie.   

182.  możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami  

183.  rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dźwięki, itp.).  

184.  dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.  

185.  System przechowuje wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej dokumentacji medycznej.  

186.  Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej.  

187.  Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie  

188.  Możliwość wydruku dokumentu  

189.  
Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii 
poprzednich wersji. 

 

Lp. Nazwa dokumentu Osoba dokonująca zapisów 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 
Tak/Nie 

190.  LEKARSKA   

191.  Historia Choroby ogólna Lekarz  

192.  Karta zleceń lekarskich Lekarz  
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193.  Karta zleceń doraźnych Lekarz/pielęgniarka  

194.  
Subiektywna, globalna ocena stanu 
odżywienia (SGA) 

Lekarz 
 

195.  Plan kontroli żywienia dojelitowego Lekarz  

196.  
Skierowanie na konsultacje, rehabilitację, 
fizykoterapię, skierowanie do szpitala, zlecenie 
przewóz chorego 

Lekarz 
 

197.  Skierowanie na badania diagnostyczne Lekarz  

198.  Przepustki dla pacjentów  Lekarz  

199.  
Karta zgonu (karta statystyczna do karty 
zgonu) 

Lekarz 
 

200.  
Karty informacyjne i recepty dla pacjentów 
wypisywanych 

Lekarz 
 

201.  

Zgoda na przyjęcie do ZOL i udzielanie 
świadczeń zdrowotnych oraz upoważnienie do 
uzyskiwania informacji o stanie zdrowie i 
upoważnienie do dokumentacji medycznej 

W obecności Lekarza 

 

202.  
Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali 
Glasgow 

Pielęgniarka oddziałowa/Lekarz oddziału 
 

203.  
Karta informacyjna z leczenia ZOL w przypadku 
zgonu pacjenta 

Lekarz 
 

204.  Kart informacyjna w ZOL (wypis) Lekarz  

205.  PIELEGNIARSKA DOKUMENTACJA   

206.  
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego 
do zakładu opiekuńczego (Ocena 
świadczeniobiorcy wg skali Barthel) 

Pielęgniarka oddziałowa/Lekarz oddziału 
 

207.  
Karta oceny świadczeniobiorcy 
przebywającego do zakładu opiekuńczego 
(Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel) 

Pielęgniarka dyżurna 
 

208.  
Karta monitorowania i leczenia odleżyn, ran 
przewlekłych - część I i II  

Pielęgniarka dyżurna 
 

209.  
Karta czynności pielęgniarskich (z kartą 
profilaktyki odleżyn i obserwacjami 
pielęgniarskimi) 

Pielęgniarka dyżurna 
 

210.  
Karta zmiana pozycji ciała dla chorych z 
odleżynami i zagrożonych wystąpieniem 
odleżyn 

Pielęgniarka dyżurna 
 

211.  Karta pojenia i karmienia chorego/bilans Pielęgniarka dyżurna  

212.  Karta gorączkowa ogólna Pielęgniarka dyżurna  

213.  Dobowy profil glikemii Pielęgniarka dyżurna  

214.  Karta kontroli żywienia dojelitowego Pielęgniarka dyżurna  

215.  Karta kontroli RR Pielęgniarka dyżurna  

216.  
Informacje o pacjencie kierowanym do 
Zakładu 

Pielęgniarka dyżurna 
 

217.  
DOKUMENTACJA INDYWIDUALNEJ TERAPI 
ZAJĘCIOWEJ 

 
 

218.  
Karta usprawniania pacjenta - terapia 
zajęciowa 

Terapeuta zajęciowy 
 

219.  DZIAŁ REHABILITACJI   

220.  Karta kinezyterapii Rehabilitant  

221.  Karta fizykoterapii  Rehabilitant  

222.  Skala oceny równowagi i chodu (Test wg Rehabilitant  
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Tinetti) - skale i test do oceny chorych - część II 
rehabilitacja 

223.  DZIAŁ PSYCHOLOGICZNY i LOGOPEDYCZNY   

224.  
Karta usprawniania pacjenta - opieka 
psychologiczna 

Psycholog 
 

225.  
Karta oceny psychologicznej pacjenta (z kartą 
obserwacji psychologicznej pacjenta) 

Psycholog 
 

226.  
Skale i testy do oceny chorych: test oceny 
upośledzenia funkcji poznawczych wg 
Katzmana, skala Raskin 

Psycholog 
 

227.  
Karta usprawniania pacjenta - opieka 
logopedyczna 

Logopeda 
 

228.  
Karta terapii logopedycznej (ze skierowaniem 
na terapię) 

Logopeda 
 

229.  Bostoński test do diagnozy afazji Logopeda  

230.  DOKUMENTACJA ZBIORCZA   

231.  Księga główna chorych  Pracownik socjalny  

232.  Książka chorych oddziału Pielęgniarka oddziałowa i lekarz oddziału/dyżurny  

233.  Książka raportów pielęgniarskich  Pielęgniarka dyżurna  

234.  Książka raportów lekarskich Lekarz dyżurny  

235.  Książka zabiegowa Pielęgniarka dyżurna  

236.  
Lista oczekujących na udzielenie świadczenia 
zdrowotnego  

Pielęgniarka dyżurna 
 

 
 
Oddział -Archiwum 

Lp. Opis Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 

Tak/Nie 

237.  Moduł umożliwia obsługę związaną z archiwizacją dokumentacji medycznej pacjentów leczonych 
ambulatoryjnie i stacjonarnie (wg rodzaju: dokumentacja indywidualna - historia choroby, 
zbiorcza księgi). 

 

238.  Moduł umożliwia wyszukiwanie historii choroby przynajmniej wg kryteriów: nazwisko, imię, nr 
księgi głównej, PESEL 

 

239.  Moduł umożliwia wyszukiwanie dokumentacji z wykorzystaniem kodów kreskowych.  

240.  Możliwość ewidencji zwrotu dokumentacji do archiwum wraz z ewidencją osoby zwracającej, 
osoby przyjmującej i datą zwrotu. 

 

241.  Moduł umożliwia ewidencję zwrotów dokumentacji z wykorzystaniem kodów kreskowych.  

242.  Możliwość ewidencji wypożyczenia dokumentacji z archiwum wraz z ewidencją: typu 
wypożyczenia, osoby wypożyczającej, datą wypożyczenia oraz planowaną datą zwrotu. 

 

243.  Możliwość sporządzenia raportu zwróconej dokumentacji w zadanym okresie czasu i braku 
zwrotów. 

 

244.  Możliwość sporządzenia raportu wypożyczonych dokumentacji w zadanym okresie czasu.  

245.  Raport pokazujący w zadanym okresie ile dokumentacji medycznej zostało zarchiwizowane w 
stosunku do całkowitej liczby zaewidencjonowanych hospitalizacji w zdefiniowanym okresie). 

 

 
Oddział -Zlecenia wewnętrzne 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 

Tak/Nie 
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246.  
Limitowanie dostępu do danych wyłącznie osobom uprawnionym, poprzez konfigurowanie 
schematów uprawnień. 

 

247.  Wspólna i jednorodna kartoteka pacjentów z modułem Ruch Chorych  

248.  
Wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru zlecenia, kodu kreskowego 
zlecenia. 

 

249.  Integracja z modułem   Moduł zleceń.    

250.  
Wyszukiwarka inkrementalna z możliwością   wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska 
pacjenta- system automatycznie rozpoznaje   czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. 

 

251.  
Wyszukiwarka zaawansowana – min. 10   kryteriów z dowolnego przedziału czasowego 
wybranego przez użytkownika w tym: według   pracowni  , jednostek zlecających, wg statusu 
zlecenia,  

 

252.  

Rejestracja Pacjenta, możliwość nanoszenia minimalnego zakresu danych pacjenta  
dane osobowe, 
dane adresowe, 
dane antropometryczne, 
dane o zatrudnieniu, 

 

253.  Rejestracja Pacjenta - ręczne zlecenie badań do wykonania.  

254.  Automatyczne wczytywanie zleceń wystawionych w  module zlecenia medyczne.  

255.  Planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres w przód.  

256.  

Przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem: 
zlecenie wewnętrzne, 
zlecenie zewnętrzne - umowa, 
pacjent opłaca samodzielnie, 

 

257.  Definiowanie szablonów badań wraz z ich składnikami  

258.  

Wpisywanie wyników badań: 
wynik opisowy badania (możliwość używania szablonów i wzorców), 
możliwość załączenia zdjęć, 
możliwość wprowadzenia wyniku liczbowego. 

 

259.  
Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez administratora w tym 
dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. 

 

260.  
Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z 
określeniem czasu ważności danego  cennika. 

 

261.  
Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. Moduł 
musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. 

 

262.  
Moduł musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień 
wykonania badania. 

 

263.  

Przegląd zleceń wg: 
statusu, 
pacjenta, 
zlecającego, 
daty, daty wykonania 
typu badania 
priorytetu (cito/na ratunek/rutyna/wszystkie) 

 

264.  

Wydruki: 
skierowania na badania, 
wyników badania, 
listy badań do wykonania, 

 

265.  

Możliwość bieżącej analizy danych: 
rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych jednostek zlecających wewnętrznych i 
zewnętrznych, 
rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych lekarzy zlecających, 
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266.  

Możliwość bieżącej analizy danych ilości i kosztów  wystawionych zleceń: 
 w okresie czasu, 
z wybranej grupy badań, 
z wybranej grupy jednostek kierujących, 
z wybranych jednostek kierujących, 
wybranych badań. 

 

267.  
Możliwość bieżącej analizy wyników pacjenta: 
za wybrany okres czasu, 

 

268.  

Możliwość bieżącej analizy danych 
zużycia materiałów  
listy pacjentów oczekujących na badania 
wykazu pacjentów dla poszczególnych badań. 

 

269.  
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po 
kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej 

 

 
Oddział  – diety 

Lp. Opis  

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 

Tak/Nie 

270.  Moduł umożliwia definiowanie diet żywnościowych.  

271.  Możliwość określenia kilkunastu różnych diet w jednym dniu  

272.  Moduł  umożliwia  obliczenie dla  każdej  z  diet  informacji o wartościach odżywczych   

273.  Możliwość definiowania informacji o składnikach odżywczych dla każdego z produktów.  

274.  

Możliwość zdefiniowania co najmniej następujących posiłków dla każdej diety: 
śniadanie, 
drugie śniadanie, 
obiad, 
podwieczorek, 
kolacja, 
posiłek nocny. 

 

275.  
Tworzenie zbiorczego zestawienia z zamówieniem na posiłki dla pacjentów i pracowników z 
oddziałów. Liczba zamawianych posiłków w ramach diety może być różna. 

 

276.  
Możliwość tworzenia zamówień na diety inne niż dla pacjentów w określonych komórkach 
organizacyjnych (same ilości bez wskazywania osób) z przeznaczeniem na prowadzenie 
bufetu. 

 

277.  Zbiorcze zestawienie wykorzystuje dane z ruchu chorych  

278.  Możliwość drukowania jadłospisu dla każdego oddziału oddzielnie  

279.  Możliwość drukowania surowców (sumarycznie) potrzebnych do realizacji jadłospisu, diet  

280.  
Tworzenie zamówienia do magazynu żywności na produkty niezbędne do realizacji 
jadłospisu, diet  

 

281.  
Generowanie rozdzielnika kosztów żywienia w rozbiciu na jednostki zamawiające i typ 
(pacjenci, pracownicy, bufet) 

 

282.  
System  umożliwia  kopiowanie  posiłków  (wraz  ze  składem)  
z wcześniej zdefiniowanych diet 

 

283.  

Możliwość tworzenia katalogów i zarządzania nimi czyli wykorzystywania do tworzenia 
posiłków diet itp. 
produktów,  
diet,  
posiłków,  
dań, 

 

284.  Moduł umożliwia pogląd listy produktów potrzebnych do przygotowania danej diety.  
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285.  
Możliwość ewidencji produktów pozostałych z dnia poprzedniego w celu wykorzystania ich 
w dniu bieżącym, a tym samym zmniejszenia ilości produktów zapotrzebowanych z 
magazynu w dniu bieżącym. 

 

 
 

integracja 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę  

Tak/Nie 

1.  Wymiana danych z systemami zewnętrznymi ERP o danych kosztowych.   

2.  
Wykonanie integracji z systemami zewnętrznymi będzie realizowane poprzez wyeksportowanie 
na żądanie urzytkownika z systemu pliku w postaci XML lub xlsx na podaną lokalizację przestrzeni 
dyskowej zamawiającego 

 

3.  

Dane eksportowane do systemu zewnętrznego 
1. Koszt wydań leków na komórki organizacyjne 

Kolumna nr.1 – lp. 
Kolumna nr.2 – MPK/OPK komórki organizacyjnej 
Kolumna nr.3 – nazwa komórki organizacyjnej 
Kolumna nr.4 – miesiąc 
Kolumna nr.5 – rok 
Kolumna nr.6 – suma cen (brutto) leków wydanych na daną komórkę organizacyjną w 
danym miesiącu 

2. Szczegółowy koszt wydań leków na komórkę organizacyjną 
Kolumna nr.1 – lp. 
Kolumna nr.2 – MPK/OPK komórki organizacyjnej 
Kolumna nr.3 – nazwa komórki organizacyjnej 
Kolumna nr.4 – miesiąc 
Kolumna nr.5 – rok 
Kolumna nr.6 – nazwa leku 
Kolumna nr.7 – cena (brutto) leku 

3. Koszt wydań posiłków na komórki organizacyjne 
Kolumna nr. 1 – lp 
Kolumna nr 2 – MPK/OPK komórki organizacyjnej 
Kolumna nr 3 – nazwa komórki organizacyjnej 
Kolumna nr 4 – miesiąc 
Kolumna nr 5 – rok 
Kolumna nr 6 – koszt wydanych posiłków w okresie miesiąca na daną komórkę 
organizacyjną 

4. Koszt zakupu leków 
Kolumna nr.1 – lp. 
Kolumna nr.2 - miesiąc 
Kolumna nr.3 – rok 
Kolumna nr.4 – nr faktury za środki farmaceutyczne 
Kolumna nr.5 – kwota netto faktury 
Kolumna nr.6 -  kwota brutto faktury 
Kolumna nr.7 – miejsce dostarczenia środków farmaceutycznych – ZOL Szubińska/ZOL 
Mehoffera/ ZOL Olchy 

5. Szczegółowy koszt zleconych badań laboratoryjnych na komórkę organizacyjną 
       Kolumna nr.1 – lp. 

              Kolumna nr.2 – MPK/OPK komórki organizacyjnej 
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                Kolumna nr.3 – nazwa komórki organizacyjnej zlecającej badanie 
                Kolumna nr.4 – miesiąc 
                Kolumna nr.5 – rok 
                Kolumna nr.6 – nazwa badania 
                Kolumna nr.7 – ilość zleconych badań 
                Kolumna nr.8 – cena brutto pojedynczego badania 
                Kolumna nr 9 – koszt zleconych badań (ilość zleconych badań + cena  brutto 
pojedynczego       badania) 
 

 

 

Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

Producent (podać): …………………………………… 

Wersja (podać): ……………………………………….. 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę  

Tak/Nie 

1.  Graficzny polskojęzyczny interfejs  

2.  Automatyczne pobieranie i wysyłanie dokumentów poprzez ePUAP przy pomocy Elektronicznej 
Skrzynki Podawczej. Pełna integracja pomiędzy ESP a Elektronicznym Obiegiem Dokumentów 

 

3.  System, zapewnia ewidencjonowanie i nadzór dokumentów wewnętrznych jednostki  

4.  

System umożliwia rejestrowanie i prowadzenie spraw z dokumentami związanymi. Stan sprawy 
oraz terminy jej realizacji mogą być kontrolowane, a opóźnienie sygnalizowane. Sprawy są 
gromadzone w teczkach i podteczkach wg jednolitego Rzeczowego wykazu Akt i udostępniane z 
uprawnieniami. Możliwe jest przekazywanie prowadzonych spraw innym pracownikom do 
dalszego prowadzenia 

 

5.  Rejestry dokumentów i spraw posiadają wyszukiwarkę pozwalającą na odnajdowanie szukanych 
dokumentów i spraw 

 

6.  Kierownictwo i pracownicy są informowani o zdarzeniach i terminach wynikających z 
prowadzonych spraw, dokumentów i wykonywanych zadaniach 

 

7.  System zapewnia graficzną sygnalizację przeterminowanych dokumentów i spraw  

8.  
Pełne i sprawne zarządzanie zewnętrznymi oraz wewnętrznymi dokumentami danej instytucji, 
poprzez właściwe dysponowanie czasem pracowników oraz przydzielanie im poszczególnych 
zadań i procesów 

 

9.  
Elektroniczna obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, np. przyjmowanie, 
dekretowanie, kontrolowanie przepływu dokumentów i sterowanie ich statutem, przypisywanie 
do osób oraz przekazywanie i wyszukiwanie spraw 

 

10.  Monitorowanie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi  

11.  Szybki dostęp do poszczególnych spraw oraz dokumentów dzięki możliwości automatycznego 
wyszukiwania dokumentów 

 

12.  
Obsługa kancelarii i sekretariatów w zakresie prowadzenia dziennika korespondencji 
przychodzącej i automatycznie tworzonego się dziennika korespondencji wychodzącej/książki 
nadawczej 

 



 

 

Strona 53 z 66 
Załącznik nr 1 do SIWZ  - Opis Przedmiotu Zamówienia 

„Informatyzacja Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego wraz z uruchomieniem e-usług” 

13.  Porządkowanie obiegu dokumentów i spraw wg obowiązującej instrukcji kancelaryjnej z 
uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostki 

 

14.  Znakowanie dokumentów i spraw unikalnymi sygnaturami wg. Schematu numeracji 
obowiązującego w jednostce 

 

15.  Oprogramowanie posiada bazę nadawców i odbiorców korespondencji  

16.  Wielopoziomowa dekretacja wpływającej korespondencji z możliwością niezależnego kierowania 
oryginałów dokumentu 

 

17.  Oprogramowanie posiada historię obiegu dokumentów  

18.  Oprogramowanie umożliwia rejestrację korespondencji w różnych budynkach i lokalizacjach 
poprzez sieć Internet wraz z załącznikami 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
e-apteka 
Usługa e-apteka to elektroniczna wymiana danych pomiędzy aptekami i dostawcami pozwala na 
daleko idącą automatyzację procesu zamawiania i optymalizacji stanów magazynowych.  Umożliwia 
znaczne skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie zamówionego towaru do wydania na oddziały 
jak również pełniejszą ewidencję ruchów magazynowych.  
Moduł e-apteka powinien umożliwiać elektroniczną wymianę danych z dostawcami w zakresie: 

• wprowadzania załączników do Umów Przetargowych 

• otrzymywania ofert ogólnych i spersonalizowanych 

• wysyłania zamówień 

• odbioru faktur i dokumentów dostaw 

• odbioru listy braków (niezrealizowanych pozycji zamówień) 

Bardzo ważnym aspektem jest również większa możliwość kontroli poprawności dostaw. 
Program powinien pozwalać na wymianę dokumentów dot. wymiany z hurtowaniami w wersji 
elektronicznej w następujących formatach: 

• Farma94 

• DATAFARM 

• Kamsoft KS-TEKST 

• Kamsoft - OSOZ-EDI 

 
Wprowadzony moduł umożliwi wysyłanie zapotrzebowania Zakładu na leki do hurtowni 
farmaceutycznych przy użyciu komunikacji elektronicznej. W odpowiedzi hurtownie przesyłają swoją 
ofertę cenową na poszczególne leki. Na podstawie ofert cenowych zebranych od wielu hurtowni 
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powstaje ostateczne zamówienie na leki wysyłane drogą elektroniczną zamawiającego. W odpowiedzi 
przysyłana jest faktura elektroniczna automatycznie zaczytywana do systemu Placówki. 
 
 
 
E-usługi 
 
Dostosowanie e-usług do potrzeb osób niepełnosprawnych  

Z udostępnionych e-usług będą mogły korzystać również różne grupy osób niepełnosprawnych. 

• rozwiązanie dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących / posługujących się językiem 

migowym.  

 

System umożliwia osobie głuchej komunikację w jakości nie niższej niż w sytuacji, gdyby osoba 

była w pełni słysząca. Rozwiązanie polega na integracji stanowiska komputerowego w 

Rejestracji/Izbie Przyjęć  z zewnętrzna usługą Tłumacz on-line.  Interesant „rozmawia” z 

tłumaczem za pomocą języka migowego a równocześnie tłumacz komunikuje się z 

pracownikiem Instytucji metodami konwencjonalnymi. W ten sposób pracownikowi udaje się 

pokonać bariery w komunikowaniu się z osobami głuchymi lub/i niedosłyszącymi bez 

konieczności posiadania umiejętności posługiwania się językiem migowym. Atutem 

rozwiązania jest możliwość przeprowadzenia rozmowy na żądanie, w każdej chwili bez 

konieczności wcześniejszego umawiania obecności tłumacza języka migowego. Do komunikacji 

wykorzystuje się technologie komunikacji video poprzez wyposażenie stanowiska 

komputerowego w kamerę internetową. Schemat organizacji pracy: 

o Niesłyszący interesant wchodzi do Rejestracji/Punktu Obsługi Pacjenta 

o Już przy wejściu widzi graficzną informację o dostępnej usłudze Tłumacza on-line. 

o Znak ten go nakierowuje do konkretnego miejsca, gdzie jest stanowisko Tłumacza on-

line (nie musi to być oddzielne pomieszczenie ani wydzielone stanowisko, choć jest to 

zalecane dla wyższego komfortu niesłyszącego interesanta). 

o Pracownik placówki loguje się na platformę Tłumacza on-line, po czym łączy się z 

dostępnym, certyfikowanym tłumaczem języka migowego. 

o Tłumacz języka migowego dokonuje profesjonalnego tłumaczenia, dzięki czemu 

pracownik i niesłyszący interesant sprawnie się komunikują. powyżej. 

 
 
W ramach zadania wykonawca wykona e-usługi takie jak: 

• E-wniosek 

• E-kolejka 

• E-apteka 

• E-stan zdrowia 

• E-serwis diagnostyczny 
 
Wykonawca w ramach wykonania zadania dostosuje obecną stronę internetową bądź 
uruchomi ją na nowej platformie (Zamawiający dysponuje hostingiem na home.pl, w 
przypadku uruchomienia strony na nowej platformie Zamawiający wyznaczy osobę do 
uzgodnień dotyczących wyglądu strony www) do  świadczenia e-usług pod kątem potrzeb 
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niewidomych, niedowidzących użytkowników komputerów.  Portal internetowy 
Zamawiającego musi być wyposażony w generator mowy polskiej. Ponadto portal wyposażony 
zostanie w funkcje zmiany rozdzielczości oraz kolorów co ułatwi obsługę osobom 
niedowidzącym oraz daltonistom. Poprzez stronę internetową Zamawiający chce umożliwić 
osobą posiadającym konto do korzystania z e-usług takich jak: 
e-wniosek, e-kolejka, e-stan zdrowia. 
Funkcjonalności portalu z e-usługami  

• Administracyjny panel do zarządzania dostępem użytkowników do e-portalu 

• Automatyczne generowanie hasła użytkownika do e-portalu w momencie dodawania 

użytkownika w systemie medycznym 

• Administracyjna możliwość zablokowania/odblokowania dostępu do e-portalu 

 
 
 

 
e-wniosek 

 

• Aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. 

• Możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do zakładu za pomocą dedykowanego 

formularza internetowego 

➢ Funkcjonalność dla osób posiadających konto e-usługi 

o Logowanie pacjenta/użytkownika – autoryzacja i uwierzytelnianie 

użytkownika systemu – z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia 

szyfrowanego 

o Możliwość aktualizacji danych pacjenta/użytkownika z wykorzystaniem 

kontroli poprawności wprowadzanych danych 

o Możliwość zmiany hasła dostępowego użytkownika 

o Wyświetlanie statusu złożonego wniosku (przyjęty, zatwierdzony, 

odrzucony) 

o Wyświetlanie czasu planowanego przyjęcia do zakładu 

o Formularz wniosku o wydanie odpowiednich zaświadczeń dotyczących 

osób przebywających w zakładzie na żądanie osób upoważnionych 

 

 

 

 

 

 

e-stan zdrowia pacjenta 

 

• Logowanie pacjenta/użytkownika – autoryzacja i uwierzytelnianie użytkownika 

systemu – z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia szyfrowanego 

• Podgląd aktualnie zarezerwowanych wizyt dla Pacjenta. 

• Podgląd dokumentu ze zrealizowanej wizyty. 

• Podgląd wyniku badania. 

• Możliwość przeglądania historycznych wyników badań oraz wydruku tych danych. 

• Możliwość zapisu wyników badania do pliku 
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• Aplikacja zapewniająca użytkownikom dostęp do najważniejszych informacji 

dotyczących historii zdrowia/choroby oraz dodatkowe funkcje w zakresie komunikacji 

z personelem Zamawiającego 

 

 

 

 

E-kolejka  

Umożliwia osobie składującej wniosek i posiadającej konto do e-usług  o przyjęcie do 

SCOL obserwowanie statusu wniosku oraz informacji nt. spodziewanego czasu 

oczekiwania na przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. E-usługa powiązana z 

e-usługą e-wniosek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
e-serwis diagnostyczny 
Wprowadzenie e-usługi pod nazwą e-serwis diagnostyczny, pozwoli na wymianę danych pomiędzy 
oferowanym systemem medycznym a systemem diagnostyki laboratoryjnej: 
 

• Rejestracja wysłania materiałów do laboratoriów, a także ich pobranie dzięki standardowemu 

podejściu z wykorzystaniem kodów kreskowych (automatyczne odnotowanie daty i godziny 

pobrania, osoby pobierającej, uwag, potwierdzenia), stan wykonania wyników z podziałem na 

grupy, przeglądanie i odpis wyników archiwalnych pacjenta, 

Współpracę i integracja przy użyciu standardu HL7 z zewnętrznym podmiotem, firmą Diagnostyka, 

wykonującym badania laboratoryjne 

• Dostęp do zleceń archiwalnych pacjenta, 

• Wyróżnianie zleceń CITO, 

• Automatyczne dobieranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, ze wspomaganie 

rozdziału materiałów wg jednostek wykonujących (badania realizowane we własnych lub 

obcych laboratoriach), 
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Szczegóły transmisji  protokołu wymiany danych HL7 
 

 Transmisja 
 

LP CECHA WARTOŚĆ 

1 Wersja HL7 '2.3' 

2 Wymiana komunikatów przez TCP/IP Tak 

3 Sposób kodowania polskich znaków CP1250 

4 Czy są używane standardowe delimitery Tak 
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 Specyfikacja segmentów komunikatu zlecającego 
 

ORM^O01 

MSH 

LP ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Encoding Characters 4 ^~\&  

2 Sending Application 180 …..  

3 Sending Facility 180   Skrót instytucji zlecającej 

4 Receiving Application 180  Skrót aplikacji 
odbierającej 

5 Receiving Facility 180  Skrót instytucji 
odbierającej 

6 Date/Time Of Message 26 yyyyMMddHHmmss Data utworzenia 
komunikatu 

8 Message Type 7 ORM^O01  

9 Message ID 20   Unikalny identyfikator 
wiadomości 

10 Processing ID 3 P  

11 Version ID 8 '2.3'  

14 Accept Acknowledgment Type 2 AL 
NE 

Potwierdzenie: 
AL – oczekiwanie 
NE – brak oczekiwania 

15 Application Acknowledgment Type 2 NE  

16 Country Code 3 POL  

17 Character Set 6 CP1250  

18 Principal Language Of Message 60 PL  

PID – Dane pacjenta 

LP ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Set ID - Patient ID 4 1 Numer segmentu tego 
typu 

2 Patient ID (External ID) 20   PESEL 

3 Patient ID (Internal ID) 20   Identyfikator pacjenta 

5 Patient Name 48 nazwisko^imię Nazwisko i imię pacjenta 

7 Date/Time of Birth 26 yyyyMMddHHmmss Data urodzenia 

8 Sex 1 F 
M 
U 
O 

Płeć: 
F – kobieta 
M - mężczyzna 
O – nieokreślona 
U - płeć nieznana/inna 

11 Patient Address 106 ulica 
nr_domu/nr_lokalu^^ 
miejscowość^^kod_po
cztowy 

Adres pacjenta 

 PV1 – informacje o wizycie  

 LP ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI  

 1 Set ID - PV1 4 1 Numer segmentu tego 
typu 

 

 2 Patient Class 1 I 
O 

I – hospitalizacja 
O - poradnia 

 

 3 Assigned Patient Location 80 kod^^^^^^^^nazwa Kod i nazwa komórki 
zlecającej 
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 19 Visit Number 20  Numer księgi  

 44 Admit Date/Time 26 yyyy-MM-dd HH:mm Data przyjęcia  

 45 Discharge Date/Time 26 yyyy-MM-dd HH:mm Data wypisu  

 ORC – Informacje o zleceniu  

 LP ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI  

 1 Order Control 2 NW 
 

Rodzaj zlecenia: 
NW - nowe zlecenie 

 

 2 Placer Order Number 
 

22   Identyfikator zlecenia  

 4 Placer Group Number 22    Identyfikator grupy zleceń  

 7 Quantity/Timing 200 ^^^yyyyMMddHHmmss^
^priorytet 

Data i czas wystawienia 
Priorytet: 
S – CITO 
R - zwykłe 

 

 9 Date/Time of Transaction 26 yyyyMMddHHmmss Data i czas zlecenia  

 12 Ordering Provider 120 id^nazwisko^imię Lekarz kierujący  

OBR – Informacje o zleconych badaniach 

LP ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Set ID - OBR 4 1 Numer segmentu tego 
typu 

2 Placer Order Number 75   Identyfikator zlecenia. 
Taki jak w ORC-2 

4 Universal Service ID 200 kod^nazwa Kod i nazwa badania 

7 Observation date/time 26 yyyyMMddHHmmss Data wygenerowania 

10 Collector Identifier 60 id^nazwisko^imię Osoba pobierająca 

15 Specimen Source 300 ^^^^^^^SampleID&id Identyfikator próbki 

 
 NTE -  Uwagi  

 LP ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI  

 1 Set ID - NTE 4 1 Id – numer segmentu  

 2 Source of Comment 8 ???   

 3 Comment 64k  Uwagi  

 

DG1 – Rozpoznanie 

LP ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Set ID - DG1 4 1 Numer segmentu tego 
typu 

2 Diagnosis Coding Method 2 ICD-10  

3 Diagnosis Code 60  Kod rozpoznania 

4 Diagnosis Description 40  Opis rozpoznania 

 Specyfikacja segmentów komunikatu zwrotnego 

 

ORU^R01 

MSH 

LP. ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Encoding Characters 4 ^~\&  

2 Sending Application 180  Skrót aplikacji zlecającej 

3 Sending Facility 180  Skrót instytucji zlecającej 

4 Receiving Application 180 ……..  

5 Receiving Facility 180  Skrót instytucji 
odbierającej. Taki sam jak 
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MSH-3 komunikatu 
ORM^O01 

6 Date Time of Message 26 yyyyMMddHHmmss Data utworzenia 
komunikatu 

8 Message Type 7 ORU^R01  

9 Message ID 20  Unikalny identyfikator 
wiadomości 

10 Processing ID 3 P  

11 Version ID 8 '2.3'  

14 Accept Acknowledgment Type 2 AL 
NE 

Potwierdzenie: 
AL – oczekiwanie 
NE – brak oczekiwania 

15 Application Acknowledgment Type 2 NE  

16 Country Code 3 POL  

17 Character Set 6 CP1250  

18 Principal Language Of Message 60 PL  

ORC – Informacje o zleceniu 

LP. ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Order Control 2 RE  

2 Placer Order Number 22  Identyfikator zlecenia. 
Taki sam jak ORC-2 
komunikatu ORM^O01 

3 Filler Order Number 22  Identyfikator LIS 

4 Placer Group Number 22  Identyfikator grupy 
zleceń. Taki sam jak ORC-
4 komunikatu ORM^O01 

OBR – Informacje o zleconych badaniach 

LP. ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Set ID - OBR 4  Numer segmentu tego 
typu 

2 Placer Order Number 75  Identyfikator zlecenia. 
Taki sam jak OBR-2 
komunikatu ORM^O01 

3 Filler Order Number 75  Identyfikator LIS 

4 Universal Service ID 200 kod^nazwa 
id^nazwa&kod 

Kod i nazwa badania. Kod 
taki sam jak w OBR-4 
komunikatu ORM^O01 

7 Observation Date/Time 26 yyyyMMddHHmmss Data i czas realizacji 
zlecenia 

OBX – Informacje o wynikach 

LP. ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Set ID - OBX 4  Numer segmentu tego 
typu 

2 Value Type 3 TX 
NM 
RP 
FT 

Typ wartości: 
TX – tekst, NM – 
numeryczny, RP – link, FT 
- opis 

3 Observation Identifier 590  kod^nazwa 
id^nazwa&kod 

Kod i nazwa składnika 

5 Observation Value 65536   Wartość składnika 

6 Units 60  Jednostka 

7 References Range 10 wartość_od^wartość_  
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do 

8 Abnormal Flags 5  Flaga 

11 Observ Result Status 1 F  

14 Date/Time of the Observation 26 yyyyMMddHHmmss Data i czas badania 

16 Responsible Observer 80 kod^tytuł^nazwisko^i
mię 

Osoba wykonująca 

 

NTE -  Uwagi 

LP ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Set ID - NTE 4 1 Id – numer segmentu 

2 Source of Comment 8   

3 Comment 64k  Uwagi 
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 Specyfikacja segmentów komunikatu potwierdzającego 
 

ACK^R01 

MSH 

LP ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Encoding Characters 4 ^~\&  

2 Sending Application 180  Skrót aplikacji 
wysyłającej 
potwierdzenie 

3 Sending Facility 180   Skrót instytucji 
wysyłającej 
potwierdzenie 

4 Receiving Application 180  Skrót aplikacji 
odbierającej 
potwierdzenie 

5 Receiving Facility 180  Skrót instytucji 
odbierającej 
potwierdzenie 

6 Date/Time Of Message 26 yyyyMMddHHmmss Data utworzenia 
komunikatu 

8 Message Type 7 ACK^R01  

9 Message ID 20   Unikalny identyfikator 
wiadomości 

10 Processing ID 3 P  

11 Version ID 8 '2.3'  

14 Accept Acknowledgment Type 2 NE  

15 Application Acknowledgment Type 2 NE  

16 Country Code 3 POL  

17 Character Set 6 CP1250  

18 Principal Language Of Message 60 PL  

MSA 

LP ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Acknowledgment Code 2 CA 
CE 
CR 

CA - zaakceptowany 
CE - błąd 
CR - odrzucony 

2 Message Control ID 20   Kod taki sam jak MSH9 
potwierdzanego 
komunikatu 

3 Text Message 80  Opis błędu lub przyczyna 
odrzucenia 
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 Przesyłanie dokumentów 
 

ORU^R01 

MSH 

LP
. 

ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

Taki sam jak dla komunikatu zwrotnego 

ORC 

LP
. 

ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Order Control 2 RE  

4 Placer Group Number 22  Identyfikator grupy zleceń. 
Taki sam jak ORC-4 
komunikatu ORM^O01 

OBR 

LP
. 

ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Set ID - OBR 4  Numer segmentu tego typu 

4 Universal Service ID 200 DOKUMENT  

OBX – nazwa dokumentu 

LP
. 

ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Set ID - OBX 4 1  

2 Value Type 3 TX  

3 Observation Identifier 590  NAZWA^nazwa 
dokumentu 

Nazwa dokumentu 

 

OBX – zawartość dokumentu 

LP
. 

ZNACZENIE DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI 

1 Set ID - OBX 4  Numer segmentu tego typu 
(>=2) 

2 Value Type 3 ED  

5 Observation Value 2^31 ^^typ_MIME^Base64^
zawartość_pliku 

Typ MIME: 
application/pdf 
text/xml 
text/sig 
 
Zawartość pliku to 
zakodowany cały plik 
algorytmem Base64 
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 Przykładowe komunikaty 
 
Przykład 1. Zlecenie jednego badania 
 
Komunikat zlecający: 
MSH|^~\&|……|USK|XXX|YYY|20150622160900||ORM^O01|20150622160900167988|P|2.3|||AL|N
E|POL|CP1250|PL 
PID|1|00000000000|123456||Kowalski^Jan||19370615000000|M|||Ulica 0/0^^Miejscowosc^^12-
345 
PV1|1|O|678^^^^^^^^Blok 
Operacyjny||||||||||||||||GL/5748/2015|||||||||||||||||||||||||2015-06-22 13:28| 
ORC|NW|1566453||167988|||^^^20150622160900^^R||20150622160900|||342^Kowalska^Katarz
yna 
OBR|1|1566453||A01^FT4|||20150622161000|||22^Nowak^Adam|||||^^^^^^^SampleID&111111
11 
NTE|1|……|Komentarz 
DG1|1|ICD-10|A05.1|Zatrucie jadem kiełbasianym 
 
 
Komunikat potwierdzający: 
MSH|^~\&|XXX|YYY|……|USK|20150622160901||ACK^R01|20150622160901|P|2.3|||NE|NE|POL|
CP1250|PL 
MSA|CA|20150622160900167988|||| 
 
Komunikat zwrotny: 
MSH|^~\&|XXX|YYY|….|USK|20150623160900||ORU^R01|20150624021626.1|P|2.3|||AL|NE|POL|
CP1250|PL 
ORC|RE|1566453|100|167990 
OBR|1|1566453||A01^FT4|||20150624021435 
OBX|1|TX|7^FT4&FT4||1,4|ng/dl|0,93^1,7|N|||F|||20150624021435||88^^Trela^Karol 
 
 
Komunikat potwierdzający: 
MSH|^~\&|….|USK|XXX|YYY|20150623160901||ACK^R01|20150623160901|P|2.3|||NE|NE|POL|C
P1250|PL 
MSA|CA|20150624021626.1|||| 
 
Przykład 2. Przesłanie dokumentu 
 
Komunikat 
MSH|^~\&|XXX|YYY|…..|USK|20150623160900||ORU^R01|20150624021626.2|P|2.3|||AL|NE|POL
|CP1250|PL 
ORC|RE|||167988 
OBR|1|||DOKUMENT 
OBX|1|TX|NAZWA^Wynik badania 
OBX|2|ED|||^^application/pdf^Base64^TDhsd9sd...JsdSd 
OBX|3|ED|||^^text/xml^Base64^Hsdj8sdTs...sdsSDk 
OBX|3|ED|||^^text/sig^Base64^gsDSg84nsd...Ksdjsd 
 
Komunikat potwierdzający: 
MSH|^~\&|……s|USK|XXX|YYY|20150623160907||ACK^R01|20150623160907|P|2.3|||NE|NE|POL|
CP1250|PL 
MSA|CA|20150624021626.2|||| 
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EDM – elektroniczna dokumentacja medyczna.  

Dzięki modułowi Zakład dysponować będzie elektroniczną bazą dokumentacji medycznej pacjentów. 
Będzie mógł w sposób sprawny dokonać integracji z platformami P1, P2.  
Uzyska możliwość natychmiastowego udostępniania dokumentacji medycznej. Wymóg ten jest rzeczą 
kluczową dla Placówki w związku z  wchodzącymi przepisami.  
Zaprojektowany system elektronicznego przechowywania danych posiadać będzie szereg 
zabezpieczeń. Najważniejsze z nich to:  

- całość komunikacji pomiędzy elementami systemu (architektura klient-serwer) szyfrowana 128-bit 
SSL,  

- wszelkie serwisy - będą miały specjalnego użytkownika bazy danych tak, że nawet włamanie za jego 
pośrednictwem nie będzie skutkowało dostępem do wszystkich danych.  

- dokumentacja medyczna będzie składowana w chmurze wewnętrznej  - poza bazą danych, nie 
będzie miał do niej bezpośredniego dostępu żaden komponent aplikacji.  

- Wszyscy będą komunikować się za pomocą bazy danych więc najpierw trzeba złamać 
zabezpieczenia bazy danych, a dopiero później uzyska się dostęp do dokumentacji.  

 
Moduł integracji z P1, P2  

System będzie pracował zgodnie z  ogłoszonym i opublikowanym Modelem  wymiany danych przez 
CSIOZ.   Zawiera opis komunikatów wymiany danych i definiujący zakres funkcjonalności  zgodny z 
przyjętym  modelem w platformie P1.  
System  w pełni spełnia Model Transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1.  Model został zaktualizowany 
celem dostosowania do projektowanych wymagań prawnych. Zawiera również  specyfikację zapytań o 
dane zdarzeń medycznych i indeksu tych danych. 
System zgodny z  opisem hierarchii węzłów ISO OID, wykorzystywanej w komunikacji w ramach 
Platformy P1. 
System informatyczny będzie pracował w oparciu o opublikowane rejestry udostępnione w ramach 
projektu P2. Dzięki zastosowaniu WEB Serwisów system będzie miał dostęp do wszelkich aktualizacji 
opublikowanych w ramach platformy P2. Dostęp do zakładanych rejestrów to: 

• Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – spowoduje brak konieczności 
prowadzania danych  

• Rejestr Aptek – umożliwi poinformowanie pracownika o najbliższych dla niego działających 
placówkach 

• Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych – ułatwi pracę personelowi z działu zamówień 
publicznych. 

• Rejestr Produktów Leczniczych – da możliwość aktualizacji wiedzy swojemu personelowi 
medycznemu w zakresie dostępnych obecnie produktów medycznych 

• Rejestr Produktów Leczniczych – umożliwi  weryfikacje czy badanie zostało wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami czy przez osobę uprawnioną 

• Rejestr Systemów Kodowania – umożliwi dostęp personelowi  do zbioru słowników 
medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów 
medycznych przy wymianie informacji oraz postawionej diagnozie. 
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 Moduł podpisu elektronicznego /kwalifikowalny, niekwalifikowalny, ePUAP/ -  

Systemy informatyczne dostarczone uruchomione i wdrożone w ramach projektu będą realizowały 
dostęp za pomocą tych metod uwierzytelniana: 

• Podpisu elektronicznego kwalifikowalnego – pacjenci przy komunikacji  i składaniu wniosków 

elektronicznie , pracownicy - przekazywanie dokumentacji na zewnątrz oraz wydawanie 

dokumentacji w wersji elektronicznej, wykonawca dostarczy w ramach zadania 7 podpisów 

kwalifikowanych. 

 

Wszelka dokumentacja przekazywana przez placówkę na zewnątrz musi być w wersji 

elektronicznej obarczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dlatego wymaga się aby 

zarówno dyrekcja jak osoby kluczowe w danych jednostkach posiadali taki podpis. Osoba 

upoważniona/Ordynator w przypadku sporządzenia kopii dokumentacji pacjenta nawet w 

przypadku gdy lekarz prowadzący już nie pracuje w jednostce podpisuje i autoryzuje 

wystawiany dokument. 

• Podpisu elektronicznego niekwalifikowanego – pracownicy podpisywanie dokumentacji 

wewnętrznej w ramach realizacji usługi Elektroniczna Dokumentacja Medyczna  

 

Prowadzenie wszelkich działań podczas procesu leczenia będzie odbywało się przy 

zastosowaniu niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pozwoli to na zidentyfikowanie 

kto odpowiada za poszczególne działania związane z leczeniem pacjenta. 

• Stosowanie profilu zaufanego ePUAP – dla pacjentów oraz personelu 

Zgodnie z wymogami stawianymi przez platformę P1 oraz P2 oraz takich urzędów jak ZUS czy NFZ 
konieczne jest stosowanie podpisów za pomocą ePUP-u. 

 

 

 

……………………………………………………..    …………………………………………… 

/ miejscowość, data /                                                  / podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej/ 


