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A.AT.381/7/2018 
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –Warunki ogólne 

Zakres zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa systemu informatycznego w szpitalu w Opolu Lubelskim  
i obejmuje: 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń i oprogramowania zgodnie  
z wymaganiami technicznymi Opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca bierze odpowiedzialność  
i gwarantuje Zamawiającemu że jego system będzie pracował poprawnie na wymaganym środowisku 
serwerowym i nie może wymagać do jego uruchomienia dodatkowych elementów serwerowych czy 
sieciowych.  
W celu realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac: 
 
Zadanie 1: Infrastruktura sieciowa. 

a. Uzupełnienie infrastruktury sieciowej (instalacje telekomunikacyjne) 
W ramach realizacji całego projektu wykonawca jest zobowiązany do dokonania modernizacji posiadanej 
infrastruktury sieciowej w celu instalacji nowych urządzeń sieciowych. W tym celu należy poprowadzić 
nowe linie logiczne w standardzie minimum 6a do nowych punktów WiFi wraz z zasilaniem jeżeli będzie to 
konieczne. Dodatkowo przewiduje się wykonanie 10 dodatkowych punktów PEL składających się z dwóch 
gniazd 230V oraz dwóch gniazd logicznych. Miejsce instalacji punktów zostanie ustalone na podstawie 
analizy przedwdrożeniowej. Zakładana odległość instalacji owych punktów PEL to łącznie 700 mb.  Od szafy 
dystrybucyjnej do punktu docelowego. Przyjmuje się że jest konieczność dostarczenia 2 sztuk pach paneli o 
rozmiarze minimum 16 miejsc. 

b. Urządzenia dostępowe WiFi  
Punkt dostępowy 30 sztuk o parametrach: 

Urządzenia dostępowe WIFI oraz system zarządzania punktami sieci bezprzewodowej. 
1. Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony 

w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie 5GHz a/n/ac oraz 2.4GHz b/g/n 
2. Punkt dostępowy musi mieć możliwość współpracy  z centralnym kontrolerem sieci 

bezprzewodowej  
3. Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego 

kontrolera:  

a. Punkt dostępowy musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę 
internetową i protokół https 

b. Wszystkie operacje konfiguracyjne muszą być możliwe do przeprowadzenia z poziomu 
przeglądarki 

c. Przełączenie punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem może odbywać się 
tylko poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu GUI. Zmiana trybu 
pracy nie może się odbywać poprzez instalację na urządzeniu, nowej wersji 
oprogramowania.  

4. Musi być zapewniona możliwość wspólnej konfiguracji punktów połączonych w jedną sieć LAN w 
warstwie 2:   

a. System operacyjny zainstalowany w punktach dostępowych musi umożliwiać 
automatyczny wybór jednego punktu dostępowego jako elementu zarządzającego  

b. W przypadku awarii punktu zarządzającego kolejny punkt dostępowy w sieci musi przejąć 
jego rolę w sposób automatyczny 

c. Modyfikacja konfiguracji musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty 
dostępowe 

d. Obraz systemu operacyjnego musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty 
dostępowe, aby wszystkie punkty miały tą samą jego wersję 
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e. Tworzenie klastra złożonego co najmniej z 120 urządzeń  
5. Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w celu 

wykrywania np. fałszywych AP 
6. Punkt dostępowy musi posiadać wbudowany moduł pozwalający na bezpieczne przechowywanie 

poświadczeń i kluczy 
7. Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 16 niezależnych SSID na radio 
8. Punkt dostępowy musi obsługiwać minimum 255 użytkowników na radio 
9. Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN 
10. Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za 

pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż:  
a. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów 

dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty 
dostępowe 

b. Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu 
c. Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości 

użytkowników oraz utylizacji pasma 
d. Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału 
e. Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz 
f. Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 

802.11n/ac oraz starszych (802.11b/g) 
11. Minimalizacja interferencji związanych z sieciami 3G/4G LTE  
12. Punkt dostępowy musi posiadać minimum 2 wbudowane  anteny dwuzakresowe pracujące  

w trybie 2x2 MIMO, z parametrami co najmniej: 3.2dBi dla 2,4GHz, 6.2 dBi dla 5GHz 
13. Obsługa standardów 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 1 Wave 
14. Specyfikacja radia 802.11a/n/ac: 

a. Obsługiwana technologia OFDM 
b. Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 
c. Moc transmisji konfigurowalna przez administratora – możliwość zmiany co 0.5dbm  
d. Prędkości transmisji: 

  6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a,  

  6,5Mbps do 400Mbps dla 802.11n 

  6.5 Mbps do 867 Mbps dla 802.11ac 
e. Obsługa HT – kanały 20/40MHz dla 802.11n 
f. Obsługa VHT – kanały 20/40/80MHz dla 802.11ac 
g. Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) – dla wszystkich 80Mhz 

kanałów w paśmie 5GHz 
h. Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac 
i. Wsparcie dla: 

 MRC (Maximal ratio combining) 

 CDD/CSD (Cyclic delay/shift diversity) 

 STBC (Space-time block coding) 

 LDPC (Low-density parity check) 

 Technologia TxBF  
15. Specyfikacja radia 802.11b/g/n: 

a. Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM 
b. Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM 
c. Moc transmisji konfigurowalna przez administratora 
d. Prędkości transmisji:  

 1,2,5.5,11 Mbps dla 802.11b  

 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps dla 802.11g 
16. Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej 

a. Co najmniej 1 interfejs 10/100/1000 Base-T  
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 z funkcją auto-sensing link oraz MDI/MDX 

 z funkcją POE/POE+  

 zgodny ze standardem 802.3az Energy Effcient Ethernet EEE 
b. interfejs konsoli 
c. interfejs Bluetooth Low Energy (BLE) 
d. przycisk przywracający konfigurację fabryczną 
e. slot zabezpieczający Keningston  

17. Parametry pracy urządzenia: 
a. Temperatura otoczenia: 0-50 º C 
b. Wilgotność 5% - 95% 
c. Znak CE 
d. EN 300 328  
e. EN 301 489  
f. EN 301 893 
g. EN 60601-1-1, EN60601-1-2 

18. Punkt dostępowy zasilony przy użyciu zgodnym ze standardem 802.3af PoE nie może tracić, żadnej 
funkcjonalności dla radia pracującego w paśmie 5GHz w porównaniu do zasilenia go przy użyciu 
standardu 802.3at PoE+ 

19. Pobór mocy nie większy niż 13W 
20. Urządzenie musi posiadać certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardów 802.11/a/b/g/n/ac 
21. Urządzenie musi być dostarczone z zestawem do montażu wewnątrz budynków (na ścianie/ 

suficie) 
22. Punkt dostępowy musi być objęty co najmniej ograniczoną dożywotnią gwarancja producenta tj. 

gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu 
urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urządzenia do producenta, który w 
terminie nie dłuższym niż 60 dni przesyła zamiennik. Gwarancja musi być realizowana 
bezpośrednio przez producenta sprzętu. 

 
 
System zarządzania punktami dostępowymi oraz przełącznikami sieciowymi oparty o chmurę publiczną. 
System ma zapewnić centralny punkt zarządzania i monitoringu  urządzeń system ,musi zapewnić poniższe 
funkcjonalności. System musimy być dostarczony z niezbędną liczbą licencji na okres co najmniej 3 lat. 
 
Monitoring stanu sieci i analiza problemów  

 Możliwość podglądu stanu pracy urządzeń  

 Możliwość podglądu podłączonych klientów  

 Możliwość sprawdzania alertów po nazwie puntu dostępowego lub przełącznika , adresu mac oraz 
numerze seryjnym 

 Informację o wersji oprogramowania FW zainstalowanego na urządzeniach  

 Możliwość prześledzenia indywidualnych  danych klienta radiowego takich jak ilość przesłanych 
danych, poziom sygnału, prędkość połączenia, historię asocjacji oraz rodzaj urządzenia. 

 Intensyfikacja obcych urządzeń w sieci wykorzystując system WIDS  

 Możliwość uruchomienia linii poleceń bezpośredni na punkcie dostępowym lub przełączniku. 
Dostęp gościnny  

 Umożliwienie samo rejestracji użytkownika w naszej sieci gościnne  

 Umożliwienie dostępu sponsorowanego dla pracowników nie należących do IT takich  
jak recepcjonistka  itp. dla  tworzenia tymczasowych kont gościnnych  

 Umożliwienie logowania się do sieci gościnnej z wykorzystaniem portali społecznościowych takich 
jak Facebook, Google+, Twitter and LinkedIn 

Analityka obecności 
Funkcjonalność umożliwiająca zbieranie informacji na temat osób odwiedzających lokalizację  
na podstawie danych wysyłanych przez urządzenia mobilne w zasięgu pracy sieci WiFI. Uzyskanie danych 
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w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych na temat ilości osób przewijających się przez lokalizacje, 
ile osób postanowiło wejść do obiektu jak dług w nim spędzili. Funkcjonalność może być uruchamiana 
poprzez wykupienie dodatkowych licencji.  
Monitoring i zarządzenia aplikacjami. 
System ma mieć możliwość wyświetlania informacji na temat aplikacji wykorzystywanych przez klientów 
radiowych. Umożliwić wyświetlanie rodzaju aplikacji, jej nazwy, kategorii wyświetlanych stron www oraz 
ich reputacji. System musi umożliwić tworzenie reguł określających dostęp do wybranych aplikacji oraz 
stron www  
Automatyczna konfiguracja nowych urządzeń  
Dzięki funkcji ZTP (ZERO TOUCH PROVISIONING) personel IT może stworzyć konfigurację dla nowo 
zakupionych punktów dostępowych i przełączników . dzięki temu mogą być one wysłane bezpośrednio do 
lokalizacji gdzie personel nie IT rozpakuje i podłączy urządzenia do sieci. Konfiguracja zostanie 
automatycznie pobrana i zainstalowana na urządzeniu bez potrzeby konfiguracji on-site  

Zaradzanie dostępem oraz oprogramowaniem FV  

 Możliwość   tworzenia kont użytkowników z różnymi poziomami dostępu oraz z określoną ilością 
licencji którymi mogą zarządzać.  

 Możliwość tworzenia grup urządzeń oraz oznaczać konkretne urządzenia dla łatwego zarządzania 
konfiguracją oraz wersjami oprogramowania  

 Możliwość tworzenia kalendarza aktualizacji oprogramowania firmware urządzeń  

 Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania Firmware  
Raportowanie  
System musi mieć możliwość raportów minimum dla poszczególnych funkcji: 

 Zdefiniowanej grupy użytkowników  

 Raport sieciowy musi zawierać minimum: 
o Ilość AP  
o Model AP 
o Top 10 klientów sieciowych wg wykorzystania sieci  
o Top 10 AP wg wykorzystania sieci  
o Całkowitą ilość użytkowników per SSID  
o Rodzaj urządzeń  
o Klientów bezprzewodowych  
o Ilość przesłanych danych bezprzewodowo  
o Ilość przesłanych danych bezprzewodowo wartość szczytowa tkz Peak Usage 
o Top 10 używanych aplikacji przez użytkowników  
o Top 10 kategorii stron web odwiedzanych przez użytkowników  
o Przełączniki  
o Modele przełączników  
o Top 10 przełączników wg obciążenia (Tx/Rx) 
o Top 10 portów przełączników wg obciążenia (Tx/Rx) 
o Statystyki Uplinku przewodowego  
o Statystyki szczytowe Uplinku przewodowego  

 Raporty bezpieczeństwa  
o Obce (Rogue) punkty bezprzewodowe  
o Całkowita ilość wykrytych obcych (Rogue) punktów bezprzewodowych  
o Wireless Intrusions 
o Całkowita ilość Wireless Intrusions 

 Zgodność z PCI  
o Wyświetla wynik weryfikacji PCI Compliance jako Pass lub Fail  

 Inwentaryzacja klientów 
o Ilość klientów  
o Top 10 klientów wg obciążenia  
o Rodzaj urządzeń klienckich  
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o Top 10 AP wg wykorzystania sieci  
o Całkowite obciążenie  wg SSID  
o Klientów bezprzewodowych  
o Wykorzystanie sieci bezprzewodowej takie jak : 

 Top 10 AP wg obciążenie  
 Całkowite obciążenie poprzez SSID  
 Klienci bezprzewodowi  
 Ilość przesłanych danych bezprzewodowo  
  Ilość przesłanych danych bezprzewodowo wartość szczytowa (Peak Usage)  
 Top 10 aplikacji wykorzystywanych przez klientów  
 Top 10 kategorii stron web odwiedzanych przez klientów  

 Raport pojemności  
o Top 25 AP pod względem ilości przesyłanych danych  
o Top 25 AP pod względem ilości użytkowników wartości szczytowe ( peak client)  
o Top 25 AP pod względem ilości użytkowników wartości uśredniona  
o Top 25 przełączników pod względem ilości przesłanych danych  
o Ilość wykorzystanych licencji  

 Raport Aplikacyjny  
o Top 10 aplikacji używanych przez klientów  
o Top 10 kategorii stron web odwiedzanych przez klientów  
o Top 10 aplikacji używanych przez klientów wg rodzaju urządzenia klienckiego  
o Top 10 aplikacji używanych przez klientów wg rodzaju uprawnień (roli ) użytkownika  
o Top 10 aplikacji używanych przez klientów wg SSID  

 Raport sesji klientów  
o Rodzaj systemu operacyjnego używanego przez klienta  
o Rodzaju połączenia  
o SSID  
o Rodzaju uprawnień ( roli użytkownika )  
o Adresu mac przynależnego do producenta urządzeń  

 Raport stanu środowiska radiowego ( w zależności od modelu urządzenia informację będą 
dostępne dla obydwu pasm 2,4 oraz 5 Ghz ) 

o Zmian kanałów pracy (AP) 
o Zmian mocy nadawania (AP) 
o Średniego poziomu szumów ( w dBm)  
o Średniej zajętości kanału  
o Całkowitej ilości błędów  
o Urządzeń interferujących  
o Klientów  
o Obciążenia  

 
c. Przełącznik Sieciowy 48portów 1Gbit/s POE 
 

Przełącznik sieciowy – 4szt o parametrach 
 
- Minimum 48 portów 10/100/1000BaseT ze wsparciem dla standardu PoE+ (802.3at) 
- Minimum 4 porty Gigabitowe SFP, niezależne od wymaganych portów 10/100/1000BaseT 
- Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 100/1000BaseT 
- Wydajność przełączania co najmniej 103 Gbps oraz przepustowość 77 Mpps dla pakietów 64 bajtowych 
- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 512 jednoczesnych sieci VLAN 
- Automatyczne wykrywanie punktów bezprzewodowych podłączonych do przełącznika, automatyczne 
konfigurowanie portów, do których są one podłączone (minimum sieć VLAN, CoS, budżet mocy PoE, 
priorytet PoE)  
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- Funkcja automatycznej aprowizacji i konfiguracji przełącznika przy jego pierwszym podłączeniu do sieci 
bez konieczności wykonywania wstępnej, ręcznej konfiguracji  
- Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az 
- Budżet mocy PoE nie może być mniejszy niż 190W 
- Bufor pakietów nie mniejszy niż 1,5MB 
- Minimum 128MB pamięci Flash 
- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową (linia komend umożliwiająca pełne zarządzanie 
przełącznikiem), HTTPS, SSHv2 i SNMPv3  
- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) 
- Obsługa Secure FTP 
- Obsługa 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) 
- Obsługa Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 
- Wielkość tablicy adresów MAC: minimum 16000 
- Obsługa LLDP i LLDP-MED 
- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, 
TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek sprzętowych, rate-limiting 
- Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x  
- Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+, 
- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection) 
- Obsługa list kontroli dostępu (ACL) 
- Obsługa protokołu TR-069 
- Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" o głębokości nie większej niż 35 cm. 
- Maksymalny pobór mocy (bez PoE) nie większy niż 65W 
- Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C 
- Gwarancja dożywotnia: (tak długo jak Zamawiający posiada produkt, nie krócej niż 10 lat) serwis 
gwarancyjny producenta obejmujący wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) 
zapewniający wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. 
Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia 
technicznego. Wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez cały okres trwania 
gwarancji. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu 
lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego 
producenta. 
 
 

d. Urządzenie brzegowe z zaporą ogniową 
 

System bezpieczeństwa składający się z dwóch urządzeń pracujących w klastrze o parametrach 
wymaganych: 

 
OBSŁUGA SIECI 

 
1. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji 

adresów dla interfejsów, routingu, firewalla, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP. 
 
ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) 
 
2. Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. 
3. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT. 
4. Urządzenie ma dawać  możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge 

warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge). 
5. Interface (GUI) do konfiguracji firewalla ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu 

prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć 
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możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy 
wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. 

6. Administrator musi mieć możliwość budowania reguł firewalla na podstawie: interfejsów wejściowych i 
wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź 
docelowego, reputacji hosta, użytkownika bądź grupy bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, godziny 
oraz dnia nawiązywania połączenia. 

7. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, 
zestawów reguł na firewall’u. 

8. Edytor reguł na firewallu ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w 
konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). 

9. Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, 
zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem 
Windows 2k (Kerberos). 
 

INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) 
 

10. System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać 
włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej 
oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. 

11. Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS 
pochodził od zewnętrznego dostawcy. 

12. Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. 
13. Administrator musi mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS. 
14. Moduł IPS ma nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz 

Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej. 
15. Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w 

zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS. 
16. Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: 

IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów 
(źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. 

 
KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) 

 
17. Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną 

i maksymalną wartość pasma. 
18. Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu 

do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP. 
19. Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a 

jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). 
20. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch. 
 
OCHRONA ANTYWIRUSOWA 

 
21. Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych 

dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). 
22. Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej 

licencji. 
23. Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany 

analizie skanerem antywirusowym. 
24. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, 

osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto 
ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. 
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OCHRONA ANTYSPAM 

 
25. Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą 

niechcianą (SPAM). 
26. Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: 

a. białe/czarne listy, 
b. DNS RBL, 
c. heurystyczny skaner. 

27. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub 
skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną 
ilość wykorzystywanych serwerów RBL. 

28. Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem 
programu Spamassassin. 

 
WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN) 

 
29. Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-

to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). 
30. Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: 

a. PPTP VPN, 
b. IPSec VPN, 
c. SSL VPN 

31. SSL VPN musi działać w trybach Tunel i Portal. 
32. W ramach funkcji SSL VPN producenci powinien dostarczać klienta VPNwspółpracującego  

z oferowanym rozwiązaniem. 
33. Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii 

łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). 
34. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf. 
35. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli w oparciu o technologię Route Based. 
 
FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW 

 
36. Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. 
37. Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych 

stron internetowych. 
38. Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. 
39. Urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora. 
40. Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej  

w trybie REQUEST. 
41. Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej stron 

y do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: 
a. blokowanie dostępu do adresu URL, 
b. zezwolenie na dostęp do adresu URL, 
c. blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez 

administratora. 
42. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem  

o zablokowaniu strony. 
43. Strona blokady powinna umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych. 
44. Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS. 
45. Urządzenie musi pozwalać na identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu 

MIME. 
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46. Urządzenie posiada możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą 
deszyfrowane. 

47. Urządzenie ma posiadać możliwość włączenia pamięci cache dla ruchu http. 
 

UWIERZYTELNIANIE 
 
48. Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: 

a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), 
b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), 
c. usługę katalogową Microsoft Active Directory. 

49. Rozwiązanie musi pozwalać na równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP. 
50. Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu 

o protokoły: 
a. SSL, 
b. Radius, 
c. Kerberos. 

51. Urządzenie ma posiadać co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników w 
usłudze katalogowej Microsoft Active Directory. 

52. Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie wymaga instalacji dedykowanego agenta. 
53. Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny. 

 
ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP) 

 
54. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet 

(tzw. Load Balancing). 
55. Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa 

mechanizmy: 
a. równoważenie względem adresu źródłowego, 
b. równoważenie względem połączenia. 

56. Mechanizm równoważenia łącza musi uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy  
do Internetu. 

57. Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza 
podstawowego. 

58. Urządzenie ma posiadać mechanizm statycznego trasowania pakietów. 
59. Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń dla IPv6 co najmniej w zakresie trasowania 

statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza 
podstawowego. 

60. Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń względem reguły na firewallu w odniesieniu 
do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP.  

61. Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu dynamiczny w oparciu co najmniej o protokoły: 
RIPv2, OSPF oraz BGP. 

62. Rozwiązanie powinno wspierać technologię Link Aggregation. 
 
POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA 
63. Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC 

karty sieciowej stacji roboczej w sieci. 
64. Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP – DHCP Relay. 
65. Konfiguracja serwera DHCP musi być niezależna dla protokołu IPv4 i IPv6. 
66. Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia różnych konfiguracji dla różnych podsieci. Z 

możliwością określenia różnych bram, a także serwerów DNS 
67. Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3. 
68. Urządzenie musi posiadać usługę DNS Proxy. 
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ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM 
69. Producent musi dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd 

pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia. 
70. Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. 
71. Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być 

zabezpieczona za pomocą protokołu https. 
72. Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP). 
73. Urządzenie ma być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi 

się) uprawnieniami. 
74. Rozwiązanie musi mieć możliwość zarządzania poprzez dedykowaną platformę centralnego 

zarządzania. Komunikacja pomiędzy urządzeniem a platformą centralnej administracji musi być 
szyfrowana. 

75. Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania musi być dostępny poprzez przeglądarkę 
internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. 

76. Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). Wysyłanie logów 
powinno być możliwe za pomocą transmisji szyfrowanej (TLS). 

77. Rozwiązanie ma mieć możliwość eksportowania logów za pomocą protokołu IPFIX. 
78. Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup 

konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora. 
79. Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury 

producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora. 
 
RAPORTOWANIE 
80. Urządzenie musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania 

logów zebranych na urządzeniu. 
81. System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej 

licencji do swojego działania. 
82. System raportowania musi posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, 

skanera Antywirusowego i Antyspamowego. 
83. System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów. 
84. System raportujący ma dawać możliwość edycji konfiguracji z poziomu raportu. 
85. W ramach podstawowej licencji zamawiający powinien otrzymać możliwość korzystania z 

dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny. 
86. Dodatkowy system umożliwia tworzenie interaktywnych raportów w zakresie działania co najmniej 

następujących modułów: IPS, URL Filtering, skaner antywirusowy, skaner antyspamowy 
 
PARAMETRY SPRZĘTOWE 
87. Urządzenie ma być wyposażone w dysk twardy o pojemności co najmniej 320 GB. 
88. Liczba portów Ethernet 10/100/1000Mbps – min. 12. 
89. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G 

pochodzącego od dowolnego producenta. 
90. Przepustowość Firewalla – min. 5 Gbps 
91. Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS – min. 3 Gbps. 
92. Przepustowość filtrowania Antywirusowego – min. 850 Mbps 
93. Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 1 Gbps. 
94. Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż. 500 
95. Maksymalna liczba tuneli typu Full SSL VPN nie może być mniejsza niż 100 
96. Obsługa min. VLAN 256 
97. Liczba równoczesnych sesji - min. 500 000 i nie mniej niż 20 000 nowych sesji/sekundę. 
98. Rozwiązanie musi być dostarczone jako klaster HA dwóch urządzeń działających co najmniej w trybie 

Active/Passive  
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99. Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników.  
  

SERWISY I LICENCJE 
W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych 
baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: kontrole aplikacji, IPS, Antywirus, 
Antyspam, Web Filtering na okres 48 miesięcy. W ramach tego serwisu producent lub autoryzowany 
dystrybutor musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w 
trybie 10x5 w języku polskim.  

 
e. Zasilacz awaryjny UPS do serwerowni 

 
 

Zasilacze awaryjne – 5 szt 
 

Cecha Wymagania minimalne 

Moc wyjściowa (pozorna / czynna) minimum 2000 VA 

minimum 1650 W 

DANE OGÓLNE I ŚRODOWISKOWE   

Topologia VI (line interactive) 

Typ obudowy Rack / Tower 

Chłodzenie Wymuszone, wewnętrzne wentylatory 

WEJŚCIE   

Napięcie znamionowe (wartość 
skuteczna) 

230 V AC 

Zakres napięcia wejściowego (wartości 
skuteczne) i tolerancja 

178 ÷ 281 V AC ± 2 % 

Częstotliwość znamionowa napięcia 
wejściowego 

50 Hz 

Zakres częstotliwości i tolerancja 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz 

Progi przełączania: sieć – UPS 178 ÷ 281 V AC ± 2 % 

WYJŚCIE   

Napięcie znamionowe (wartość 
skuteczna) 

230 V AC 

Zakres napięcia wyjściowego (wartości 
skuteczne) i tolerancja – praca 
sieciowa 

195 ÷ 253 V AC ± 2 % 

Zakres napięcia wyjściowego (wartości 
skuteczne) i tolerancja – praca 
rezerwowa 

230 V AC ± 5 % 

Automatyczna regulacja napięcia 
(AVR) 

± 10 % 

Kształt napięcia wyjściowego (przy 
pracy rezerwowej / sieciowej) 

Sinusoidalny / Tak jak na wejściu 

Częstotliwość znamionowa napięcia 
wyjściowego 

50 Hz 

Filtracja napięcia wyjściowego Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy 

Progi przełączania: UPS – sieć 183 ÷ 276 V AC ± 2 % 

Czas przełączenia na pracę rezerwową < 3 ms 

Czas powrotu na pracę sieciową 0 ms 



12 | S t r o n a  

 

 
SIWZ – zwiększenie stopnia cyfryzacji w PCZ 
          12/66 

Przeciążalność > 105% - 15 s (wyłączenie UPS) 

AKUMULATORY  I  CZASY 
PODTRZYMANIA 

  

Akumulatory wewnętrzne minimum 4x 12 V / 7 Ah VRLA 

Czas podtrzymania z baterii 
wewnętrznych ( 100 % / 80 % / 50 % 
Pmax) 

minimum 3 / 4 / 6 min 

Maksymalny czas ładowania baterii 
wewnętrznych UPS do 90% 
pojemności baterii -  po uprzednim 
rozładowaniu obciążeniem równym 
80% Pmax (do wyłączenia się 
zasilacza). 

do 4 h 

PARAMETRY MECHANICZNE   

Wymiary – Rack (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 132 x 440 x 460 mm 

Masa zasilacza nie większa niż 27 kg 

ZABEZPIECZENIA   

Zabezpieczenie wejściowe Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 

16 A / 250 V AC 

Przeciwprzepięciowe 

Zabezpieczenie wyjściowe Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe 

Zabezpieczenia wejścia DC 
(akumulatory wewnętrzne) 

Zabezpieczenie nadprądowe 

Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł 
bateryjny) 

Zabezpieczenie nadprądowe 

WYPOSAŻENIE I FUNKCJE DODATKOWE   

Przyłącze zasilania UPS 1 x IEC 320 C20 (16 A) 

Przyłącza wyjściowe (liczba i typ 
gniazd) 

minimum 6 x IEC320 C13 (10 A) 

minimum 2 x PL (z bolcem uziemiającym) 

Sygnalizacja Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD, dioda LED 

Interfejsy komunikacyjne  USB HID, SNMP/HTTP 

Wsporniki do montażu w szafie RACK wymagane 

Oprogramowanie monitorująco-
zarządzające  

oprogramamowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania 
pracy UPS . 

możliwość zdalnego włączenia / wyłączenia UPSa 

możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów 

wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku 
polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów.  

wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, 
Vmware, XenServer 

ZASTOSOWANE STANDARDY   

Deklaracje CE 

Normy PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 

GWARANCJA / SERWIS   

Gwarancja 
Na okres minimum 36 miesięcy  na elektronikę i 24 miesiące na 

akumulatory;  
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Serwis 
autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce.  

serwis realizowany w systemie door to door 

DODATKOWE 
OŚWIADCZENIA/DOKUMENTY 

  

  
oświadczenie producenta o spełnieniu minimlanych wymaganych 

parametrów specyfikacji załaczyc do oferty 

  karta katalogowa oferowanego sprzętu załaczyc do oferty 

 
 

Zadanie 2: Infrastruktura serwerowa. 
a. Serwery fizyczne  wraz z przygotowaniem pomieszczenia serwerowni 

Opis wymaganego środowiska serwerowego: 
 
 
Dostawa 3 sztuk fizycznych serwerów wraz z uruchomionym na nich klastrze HA zgodnie z opisem 
 

Opis środowiska  serwerowego 
 

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

 Trzech fizycznych serwerów o identycznych parametrach. Serwery fizyczne będą 
utrzymywały wirtualne maszyny działające w środowisku HA wg poniższych zapisów: 

 Przestrzeni dyskowej przeznaczonej do przechowywania kopi bezpieczeństwa, obrazów 
maszyn wirtualnych (osobne urządzenie)  

 
Dostarczone środowisko serwerowe musi zostać skonfigurowane w następujący sposób 

 Trzy identyczne serwery przeznaczone dla systemów maszyn wirtualnych hostujących aplikacje  
i bazy danych  

 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 przestrzeni dyskowej 

 Przestrzeń dyskowa musi być połączona z serwerami, z   minimum 2 dedykowanymi interfejsami  
FC SAN zapewniającym większą wydajność i odporność na awarię. 

 
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 danych Mechanizm HA automatycznie uruchomi wszystkie serwisy w przypadku 
pojedynczego punktu awarii. Serwery pracujące w klastrze będą komunikowały się protokołem TCPIP 

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 
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 
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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. 
 
 
Specyfikacja techniczna oprogramowania do wirtualizacji serwerów - 3 szt. 

Wymagania funkcjonalno-techniczne (minimalne) TAK/NIE 

Pojedyncza licencja musi umożliwiać instalację 
oprogramowania na 1 fizycznym serwerze bez ograniczeń 
rdzeni oraz ilości procesorów 

 

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. 
Z możliwością wysyłania maila o wykonanej kopii 
bezpieczeństwa 

 

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.   

 

Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji 
wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów 
fizycznych. 
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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). 

 

Serwery fizyczne do zbudowania klastra 3 sztuki: 
 

Element konfiguracji Wymagania minimalne 

Obudowa Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem 
do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez 
wyłączania urządzenia) 
Możliwość wyposażenia serwera w zamykany, zdejmowany panel przedni 
chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków 
Możliwość wyposażenia serwera w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 
BIOS.  

Procesor 
 

dwa procesory ośmiordzeniowe, x86 - 64 bitowe, (częstotliwość bazowa min. 
2.1GHz, maksymalny współczynnik TDP 85W) lub równoważny procesor 
ośmiordzeniowy, osiągający testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy 
niż 704 punkty w konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego modelu serwera. 
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być 
opublikowany na stronie www.spec.org. 
Płyta główna  wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych, 
mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz.  

Liczba procesorów 2 procesory 

Pamięć operacyjna 128 GB RDIMM DDR4 2666 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. 
Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do 
minimum 3TB.  
Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare. 
Serwer z obsługą pamięci typu NVDIMM 

Sloty rozszerzeń 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 (szybkość 
slotu – bus width) pełnej wysokości (full height).  
Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji 3 x16 
(prędkość slotu – bus width). 

Dysk twardy 
 

Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, 
SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu 
Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy oraz możliwość 
zainstalowania 1 dysku SFF SAS/SATA/SSD, 2,5” z tyłu serwera 
W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe zatoki 
dyskowe, serwer standardowo wyposażony w minimum 11 zatok dyskowych 

http://www.spec.org/


17 | S t r o n a  

 

 
SIWZ – zwiększenie stopnia cyfryzacji w PCZ 
          17/66 

SFF gotowych do instalacji dysków SAS/SATA/SSD 2,5”typu Hot Swap. 
Zainstalowane 5x960GB SSD sygnowane I dedykowane przez producenta 
serwera – rodzaj dysku praca mieszana (mixed use) 
Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD 
zapewniających minimalną pojemność 8GB i redundancję danych RAID-1. 
Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera.  

Kontroler Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy zapewniający obsługę 8 napędów 
dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5. 
 
Serwer umożliwiający rozbudowę o sprzętowy kontroler RAID zapewniający 
obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 4GB pamięci cache z podtrzymywaniem 
bateryjnym. 
Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie 

Interfejsy sieciowe Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-
On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji 
„Sloty rozszerzeń”. 
Minimum 2 porty 8 Gb/s FC SAN oraz po 2 przewody LC-LC o długości 2mb 
każdy do połączenia z macierzą dla każdego z serwerów 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 

Porty 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne) 
1x VGA  
Wewnętrzny slot na kartę micro SD. 
Możliwość rozbudowy o: 
- dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera 
- port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz 
obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 

Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W. 

Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug 
Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia 
równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4 

Napęd Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW 

Karta/moduł zarządzający Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub 
jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować 
zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca 
minimalną funkcjonalność: 

 monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, 
wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i 
dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe  

 wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie 
bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie 
operacyjnym z generowaniem alertów SNMP 

 dostęp do karty zarządzającej poprzez  
- dedykowany port RJ45 z tyłu serwera 
- przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej 

serwera   
      dostęp do karty możliwy  

- z poziomu przeglądarki webowej (GUI) 
- z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management 

Architecture for Server Hardware, Server Management 
Command Line Protocol (SM CLP) 

- z poziomu skryptu (XML/Perl) 
- poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management 



18 | S t r o n a  

 

 
SIWZ – zwiększenie stopnia cyfryzacji w PCZ 
          18/66 

Interface) 

 wbudowane narzędzia diagnostyczne 

 zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego 

 obsługa mechanizmu remote support  - automatyczne połączenie karty 
z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, 
zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie 

 wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty 
zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w 
konfiguracji, logowanie użytkowników 

 przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP 
passthrough) 

 obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) 

 wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i 
klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, 
CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów  

 mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji 
video dla ostatniej awarii  i ostatniego startu serwera a także 
nagrywanie na żądanie 

 funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port 
szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i 
aktywności  

 monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie 
rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji 

 konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer 
(capping)  

 zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) 

 zarządzanie grupami serwerów, w tym: 
- tworzenie i konfiguracja grup serwerów 
- sterowanie zasilaniem (wł/wył)  
- ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) 
- aktualizacja oprogramowania (firmware) 
- wspólne wirtualne media dla grupy 

 możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów 

 autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) 

 wsparcie dla Microsoft Active Directory 

 obsługa SSL i SSH 

 enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli 

 wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API 

 wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients 

 możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP) 

Wsparcie dla systemów 
operacyjnych i systemów 
wirtualizacyjnych 

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 oraz 7.3 
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 oraz 12 SP2 
ClearOS 
CentOS 
VMware ESXi 6.0 U3 
VMware ESXi 6.5 oraz U1 

Wsparcie techniczne 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji to kolejny dzień 
roboczy. Uszkodzony dysk po wymianie może pozostać u użytkownika. Usługa 
wsparcia technicznego musi być świadczona przez serwis producenta 
oferowanych urządzeń. Czas diagnozy problemu nie wydłuża czasu naprawy, 
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jest w niego już wliczony. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis 
producenta oferowanego serwera. 

Inne Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym 
producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 
oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie 
urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. 
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie 
z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. 
Deklaracja zgodności CE. 

 

L.p. Cecha Wymagania minimalne 

1.  Typ obudowy Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”, o 
wysokość maksymalnie 2U. 

2.  Przestrzeń dyskowa Macierz musi udostępniać minimum 24,00 TB przestrzeni RAW 
zbudowanej w oparciu o minimum 6 dysków w technologii SAS i 
prędkości obrotowej min. 7,2k obr/min, oraz minimum 800GB 
przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 2 dysków w 
technologii SSD. 

3.  Możliwość rozbudowy Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów 
macierzy), do co najmniej 192 dysków twardych.  

4.  Obsługa dysków Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i Nearline SAS. Macierz musi 
umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i MDL SAS w 
obrębie pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 
2,5” jak również 3,5”.  

5.  Sposób zabezpieczenia 
danych 

Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, 
RAID5 lub RAID50 oraz RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą 
dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w 
obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków 
twardych (tzw. wide-striping). 
Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz 
dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID. Oferowana 
konfiguracja dyskowa musi zawierać rekomendowaną przez 
producenta ilość dysków spare. 

6.  Tryb pracy kontrolerów 
macierzowych 

Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące 
w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w 
sieci FC. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą 
bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC.  

7.  Pamięć cache Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 6 GB 
pamięci cache, 12 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi 
być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. 
Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy 
kontrolerami dyskowymi. 
Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) 
muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą 
podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii 
przez okres minimum 5 lat. 

8.  Rozbudowa pamięci cache Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla 
odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart 
pamięci flash.  
Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe 
licencje, należy je dostarczyć wraz z rozwiązaniem. 
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9.  Interfejsy  Macierz musi posiadać, co najmniej 8 portów FC 8 Gb/s. 

10.  Zarządzanie Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu 
graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi 
odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu 
przeglądarki internetowej.  

11.  Zarządzanie grupami 
dyskowymi oraz dyskami 
logicznymi 

Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 
wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej.  
Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu 
logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), 
bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden 
większy. 
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
urządzenia. 

12.  Thin Provisioning Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do 
serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. 
Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po 
usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces 
odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności 
uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych 
(wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). 
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
urządzenia. 

13.  Wewnętrzne kopie 
migawkowe 

Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej 
kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą 
wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa 
wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na 
potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej 
następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na 
jego kopii.  
Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych. 
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
urządzenia.  

14.  Wewnętrzne kopie pełne Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej 
kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych 
kontrolerów macierzowych.  
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
urządzenia. 

15.  Migracja danych w obrębie 
macierzy 

Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania 
do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii 
dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-
LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami 
macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu 
LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków 
obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na 
podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez 
przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu 
hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami 
macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
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dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności 
dostarczanego urządzenia. 

16.  Zdalna replikacja danych Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej 
macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na 
poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych 
urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy.  
Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe 
licencje, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem. 

17.  Podłączanie zewnętrznych 
systemów operacyjnych 

Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w 
trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami).  
Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów 
operacyjnych: Windows, Linux, VMware, IBM AIX, Sun Solaris, HP-UX. 
Macierz musi posiadać wsparcie dla różnych systemów klastrowych, 
co najmniej Veritas Cluster Server i Microsoft Cluster. Wsparcie dla 
wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być 
potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności 
producentów. 
Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć 
oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia 
poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla 
nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące 
na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. 
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są 
dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby 
serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. 

18.  Redundancja 
 

Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który 
powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna 
redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie 
kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. 
Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie 
„hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, 
wentylatory. 
Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł 
zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię 
jednego z zasilaczy macierzy.  

19.  Dodatkowe wymagania Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy 
dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez 
dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie 
uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par 
kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub 
tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy 
dyskowych. 
Możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski, które nie 
obsługują operacji we/wy, poprzez ich zatrzymanie. 

20.  Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. 
Czas reakcji to kolejny dzień roboczy. W przypadku awarii dysku, 
dyski pozostają u Zamawiającego a producent wymienia uszkodzony 
dysk na nowy w ramach gwarancji 
W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania 
poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego 
wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. 
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Przełączniki do połączenia pomiędzy serwerami – 2 szt 
1. Minimum 24 porty gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT  
2. Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP).  

Każdy przełącznik wyposażony w kabel DAC SFP+ o długości co najmniej  1 metr 
3. Przepustowość:  minimum 128 Gb/s 
4. Wydajność: minimum 95,2 Mp/s 
5. Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji 
6. Obsługa ramek Jumbo 
7. Routing IPv4 – minimum: statyczny, RIPv2, OSPF 
8. Routing IPv6 – minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 
9. Wielkość tablicy rutingu: minimum 10000 wpisów dla IPv4, 5000 wpisów dla IPv6 
10. Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping 
11. Obsługa VxLAN 
12. Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 
13. Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN 
14. Funkcja Root Guard oraz BPDU protection 
15. Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny przełącznik) złożony 

z minimum 4 urządzeń. Zarządzanie stosem musi odbywać się z  jednego adresu IP. Z punktu widzenia 
zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu 
klaster). 

16. Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie 
17. Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping (wszystkie dla IPv4 i IPv6) 
18. Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI 
19. Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 
20. Funkcja mirroringu portów  
21. Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-

MED) 
22. Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x  
23. Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ 
24. RADIUS Accounting 
25. Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3 
26. OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o 

ciąg tablic. 
27. Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań OpenFlow zawierająca następujące tablice 

do przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe adresy MAC, źródłowy i docelowy 
adres IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP) 

28. Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow. 
29. Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich 

wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow. 
30. Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az 
31. Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https 
32. Syslog 
33. SNTPv4 
34. Musi być możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku 
35. Musi być możliwość przechowywania co najmniej trzech plików konfiguracyjnych na przełączniku, 

możliwość wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej 
36. Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub równoważnego 
37. Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection 

(UDLD), Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego 
38. Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C 
39. Wysokość w szafie 19” – 1U, głębokość nie większa niż 25 cm 
40. Wewnętrzny zasilacz 230V 
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41. Maksymalny pobór mocy nie większy niż 30W 
42. Dożywotnia (tak długo jak Zamawiający posiada produkt, minimum 10 lat) gwarancja producenta 

obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę 
sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). 
Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia 
technicznego. Wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez cały okres 
trwania gwarancji. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez 
producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego 
producenta. 

Modernizacja pomieszczeń serwerowni 
 

Instalacja systemu Nadzoru 
 
System wykrywania ognia oraz dymu. 

 Wczesne wykrywanie pożaru za pomocą zainstalowanej centrali alarmowej wraz z czujkami 
 Automatyczne powiadamianie sms o wykryciu pożaru oraz sygnałem dźwiękowym 

Czujniki 

 Optyczna czujka dymu (czułość ok. 3,5%/m zmętnienia światła) 
 Optyczna czujka dymu o wysokiej czułości (czułość ok. 0,25%/m zmętnienia światła) 

System kontroli dostępu  
 
zostanie zrealizowany w oparciu o centralę alarmową, oraz czytniki kart zbliżeniowych umieszczone przy 
drzwiach wejściowych do pomieszczenia.  
Dla celów bezpieczeństwa przy wyjściu z serwerowni zainstalować należy awaryjny przycisk wyjścia 
umożliwiający otwarcie przejścia nawet w przypadku uszkodzenia kontrolera lub czytnika. Wejście do 
serwerowni możliwe będzie po użyciu uprawnionej karty i podaniu kodu PIN. Wykonawca dostarczy 
komplet kart dostępowych. Ilość kart zostanie ustalona  z Zamawiającym na etapie projektu. Instalacja 
alarmowa powinna, prócz wykrywania intruzów, umożliwić także wykrycie zalania wodą oraz pojawienie się 
dymu lub podwyższonej temperatury w pomieszczeniu. W przypadku wykrycia zagrożenia system kontroli 
dostępu powinien  powiadomić o takim przypadku przynajmniej poprzez:  
sygnalizację dźwiękową wysłanie wiadomości tekstowej (sms) do wskazany przez 
Zamawiającego osób  
  
System Kontroli dostępu 

 system kontroli dostępu powinien być zrealizowany na bazie urządzeń, które będą pozwalać na 
rejestrację i podgląd zdarzeń wejścia i wyjścia na kontrolowanym przejściu • zdarzenia te powinny 
być przesyłane do komputera po sieci lokalnej Ethernet.  

 system powinien umożliwiać dostęp poprzez wykorzystanie kart zbliżeniowych oraz manipulatora 
numerycznego  

 system powinien być wyposażony w dodatkowe elementy pozwalające na ochronę pomieszczenia 
przed niepowołanym dostępem oraz innymi zjawiskami losowymi. Na te elementy składają się :  

 czujnik otwarcia drzwi  

 czujnik obecności (czujka ruchu)  

 czujnik dymu  

 czujnik wykrycia zalania wodą  

 sygnalizacja akustyczno optyczna  

 system kontroli powinien w sytuacji wykrycia niepowołanego dostępu dokonać alarmowania 
poprzez uruchomienie sygnalizatora akustyczno  

 optycznego, jak również wysłanie powiadomienia do odpowiednich osób poprzez sieć GSM  
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 system powinien umożliwiać przegląd zdarzeń i weryfikacje użytkowników wchodzących do 
pomieszczenia, z możliwością odczytania tych zdarzeń na co najmniej 1 miesiąc wstecz  

 każde zarejestrowane zdarzenie naruszenia strefy chronionej powinno generować alarm 
akustyczno optyczny, jak również wysyłać komunikat do centrum powiadamiania lub 
przydzielonych numerów telefonicznych  

 
Środowisko kopii zapasowej - Aplikacja do realizacji backupu oraz archiwizacji danych  

 Oprogramowanie działające w architekturze klient-serwer w oparciu o protokół TCP/IP, z 
centralnym modułem sterowania wykonywaniem kopii zapasowych z dysków komputerów 
klienckich 

 Program serwerowy kompatybilny z systemami: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10; Microsoft Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, Linux, BSD, 
Mac OS X, QNAP, Synology 

 Program kliencki kompatybilny z systemami: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10; Microsoft Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, Linux, BSD, 
Mac OS X, QNAP, Synology 

 Możliwość archiwizacji pełnej, przyrostowej/różnicowej i delta (różnica na poziomie fragmentów 
plików) 

 Możliwość archiwizacji otwartych i zablokowanych plików bez korzystania z usługi Volume Shadow 
Copy Service (VSS) 

 Automatyczny backup przy wyłączaniu komputera 
 Możliwość wybrania do archiwizacji lub wykluczenia z archiwizacji określonych woluminów, 

katalogów, plików za pomocą symboli wieloznacznych * i ? 
 Backup całego systemu operacyjnego i zainstalowanych programów (tylko Windows) 
 Backup baz danych i plików poczty w trybie online i offline 
 Kopie rotacyjne (wersjonowanie) 
 Zapis archiwów w otwartym formacie (ZIP 64-bit) 
 Odzyskiwanie systemu operacyjnego na czystym dysku twardym bez konieczności ponownej 

instalacji (bare metal restore) 
 Bezpośrednie odzyskiwanie plików do lokalizacji oryginalnej 
 Odzyskiwanie z kopii różnicowych i delta tak jak z kopii pełnych 
 Szyfrowanie archiwów i transferu zapewniających bezpieczeństwo sieci i informacji wymaganych 

przez RODO 
 Kompresja po stronie stacji roboczej 
 Replikacja archiwów na dodatkowy dysk twardy, NAS, serwer FTP, 
 Replikcacja na napęd optyczny: CD, DVD, Blu-Ray, HD-DVD i napęd taśmowy: DDS, DLT, LTO, AIT 

(tylko Windows) 
 Centralne sterowanie całym Systemem z jednego miejsca 
 Transparentna archiwizacja wykonywana w tle, która nie jest odczuwalna przez pracowników 
 Możliwość równoległej archiwizacji wszystkich komputerów podłączonych do sieci LAN/WAN 
 Wysyłanie Alertów administracyjnych na e-mail 
 Możliwość uruchamiania zewnętrznych programów, skryptów i plików wsadowych na serwerze 

backupu i na komputerach zdalnych 
 Raporty podsumowujące przebieg archiwizacji, zawierające informacje na temat zaległych zadań 

archiwizacji oraz statystyki 
 Automatyczna aktualizacja oprogramowania na komputerach zdalnych 
 Bezterminowa licencja - licencja nie może być ograniczona czasowo 
 Interfejs, instrukcja i pomoc techniczna w języku polskim 

 
Zadanie 3 Infrastruktura kliencka 
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2. Wielofunkcyjne urządzenie skanujace A3 – 2 sztuk 

Komponent Minimalne wymagania 

Format A3 

Sposób wydruku Laserowy monohromatyczny 

Rozdzielczość optyczna min. 600 x 600 dpi 

Prędkość wydruku min. 20 str./min 

Czas wydruku pierwszej 
strony 

max 8.5 sek 

Zainstalowana Pamięć min. 64 MB 

Prędkość procesora min. 150 MHz 

Podajniki min. 150 arkuszy 

Pojemność tacy 
odbiorczej 

min. 100 arkuszy 

Druk dwustronny automatyczny 

Podłączenie: USB 2.0 

3. Tablet  – 2 sztuki 
 
 

Lp. Nazwa komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne 
komputerów 

Deklaracja 
zgodności 
(Tak/Nie) 

1. Producent oraz model:   

2. Ekran  Dotykowy 
 Rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 1280x800  

pikseli 
 Przekątna ekranu od 9 do 11 cali 
 Jasność co najmniej 600 nitów 

 

3. Procesor  Co najmniej 2 rdzenie, 1,5 Ghz  

4. Obudowa  Posiadająca normę szczelności co najmniej IP67 
 Powłoka dezynfekowana roztworem z zawartością 

alkoholu 
 Wytrzymująca upadek z min. 1,2 m  

 

5. Układ graficzny  Zintegrowany  

6. Pamięć RAM  Co najmniej 1GB  

7. Pamięć  
wewnętrzna 

 Co najmniej 16GB 
 Możliwość rozszerzenia pamięci kartą typu MicroSD 

SDHC 

 

8. Bateria  Bateria typu „hot-swap” umożliwiająca wymianę baterii 
bez przerywania pracy urządzenia 

 

9. Czas pracy 
 na baterii 

  Co najmniej 8h  

10. Temperatura pracy  Co najmniej -10 do nie więcej niż +50°C  

11. Komunikacja  Wireless 802.11 a/b/g/n 

 Bluetooth 4.0 

 GPS 

 3G 
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 Wbudowany czytnik kart HF RFID/NFC 

12. Czytnik kodów 
kreskowych 

 Wbudowany w urządzenie czytnik kodów kreskowych 1D 
i 2D 

 

13. Złącza  Port ładowania i/lub multimedialny 
 USB i microUSB 
 Mini Jack 3.5mm 

 

14. Kamera  Przednia co najmniej 1.2Mp  
 Tylna co najmniej 5.0Mp z auto-fokusem 

 

15. Inne   Mikrofon, głośniki 

 Waga nie większa niż 990g 

 

 
 
Zadanie 4 Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę partnerską 
 
Całość oprogramowania objęta jest deklarowanym okresem gwarancji zgodnie z formularzem ofertowym. 
Najkrótszy oferowany okres to 24 miesiące. 
 
 

a. Oprogramowanie zapewniające EDM w zakresie ucyfrowienia PACS/RIS 
Wszystkie funkcjonalności które w tabeli wymaganie zaznaczono na tak są wymagane do dostarczenia  

1. System PACS Wymaganie Oferowane przez Wykonawce 

  Licencja bez ograniczeń liczby 
podłączanych urządzeń i stacji 
diagnostycznych bezterminowa i bez 
ograniczeń liczby zapisanych badań 

Tak 

 

  System umożliwia przesyłanie, 
archiwizację i udostępnianie obrazów 
medycznych w standardzie DICOM 3.0 

Tak 
 

  Funkcja zdalnego konfigurowania i 
zarządzania systemem poprzez sieć 
Internet szyfrowanym protokołem 
komunikacyjnym 

Tak 

 

  Obsługa zewnętrznych macierzy typu NAS 
bez limitu pojemności i bez konieczności 
zakupu dodatkowych licencji 

Tak 
 

  Automatyczne tworzenie kopii 
zapasowych obrazów na nośnikach 
CD/DVD na wewnętrznej nagrywarce 
CD/DVD i napędach LTO 

Tak 

 

  Automatyczne tworzenie kopii 
zapasowych  systemu (baza danych oraz 
pliki systemu)  na nośnikach CD/DVD na 
wewnętrznej nagrywarce CD/DVD 

Tak 

 

  System umożliwia zmianę statusu badania 
w RIS po archiwizacji w PACS 

Tak 
 

  System posiada funkcję autoroutingu 
pozwalającą na automatyczne przesłanie 
obrazów na odpowiednią stację 
diagnostyczną w zależności od typu 
badania. 

Tak 

 

  System umożliwia podłączenie i 
konfigurację stacji diagnostycznych w 

Tak 
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dowolnej liczbie 

  Funkcja łączenia badań ze zleceniami w 
przypadku wcześniejszej rejestracji w 
kontroli CR lub w przypadku błędu 

Tak 
 

  System można uruchomić na kilku 
serwerach jednocześnie, w celu rozłożenia 
obciążenia generowanego przez 
transmisję obrazów z wielu urządzeń i 
stacji diagnostycznych 

Tak 

 

  System musi umożliwiać archiwizację i 
wyświetlanie danych przesyłanych w 
oparciu o standard DICOM 3.0, min. klasy 
SOP: 
Computed Radiography Image Storage, 
Digital X-Ray Image Storage – For 
Presentation i Processing, 
Standard Mammography Image Store – 
For presentation i Processing, 
Standard i Enhanced CT Image Storage, 
Ultrasound Standard Image Storage, 
Ultrasound Multi-frame Image Storage, 
Standard i Enhanced MR Image Storage, 
Digital Intra-oral X-Ray Image Storage – 
For Presentation i Processing, 
X-Ray Angiographic Image Storage, 
X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage, 
Nuclear Medicine Image Storage, 
Secondary Capture Image Storage, 
Multi-Frame Single Bit Secondary Capture 
Image Storage, 
Multi-Frame Grayscale Byte Secondary 
Capture Image Storage, 
Multi-Frame Grayscale Word Secondary 
Capture Image Storage, 
Multi-Frame true Color Secondary 
Capture Image Storage, 
Standalone Overlay Storage, 
Standard Modality LUT Storage, 
Standard VOI LUT Storage, 
Raw Data Storage, 
Standard VL Endoscopic Image Storage, 
Standard Video Endoscopic Image 
Storage, 
Basic Text SR, 
Enhanced SR, 
Comprehensive SR, 
Mammography CAD SR. 

Tak 

 

  System może być zainstalowany na 
serwerze głównym oraz zapasowym. 
Uruchomiona replikacja bazy danych oraz 
obrazów za ostatnie 12 mieś. Tak by w 
razie awarii serwera głównego można było 

Tak 
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w ciągu max. 30 min. uruchomić system z 
serwera zapasowego. Bez konieczności 
zakupu dodatkowych licencji. 

  Funkcja pozwalająca użytkownikowi na 
rejestrowanie nowych urządzeń 
medycznych i stacji diagnostycznych na 
podstawie parametrów: AET,IP,Port bez 
potrzeby wzywania sewisu producenta 

Tak 

 

  System PACS /RIS jednego producenta Tak  

  Dokumentacja systemu i instrukcja 
użytkownika w j.polskim 

Tak 
 

2. System RIS   

  Licencja bezterminowa, bez ograniczeń 
liczby użytkowników i liczby zapisanych 
badań 

Tak 
 

  System PACS/RIS jednego producenta Tak  

  Baza danych w technologii SQL Tak  

  System umożliwia zapis i archiwizację 
danych demograficznych i adresowych 
pacjentów 

Tak 
 

  System umożliwia generowanie DICOM 
WorkList dla urządzeń diagnostycznych 

Tak 
 

  System umożliwia wprowadzanie i 
archiwizację opisów badań oraz ich 
statusów 

Tak 
 

  Proces wprowadzania opisu jest oparty o 
listę roboczą prezentującą minimum: 
Imię i nazwisko 
Rodzaj badania 
Jednostkę kierującą 
Płatnik 
Status badania 

Tak 

 

  System jest zintegrowany z 
oprogramowaniem diagnostycznym 

Tak 
 

  Funkcje integracji z oprogramowaniem 
diagnostycznym, minimum: eFilm i Jivex 

Tak 
 

  System umożliwia zapis danych z 
uwzględnieniem minimum: 
Rodzaju badania 
Lekarza kierującego i jednostki kierującej 
Daty zlecenia 
Planowanej daty  badania 
Płatnika 
Zakładu pracy 

Tak 

 

  System umożliwia wykonywanie raportów 
z zakresie minimum: 
- wykaz badań z podziałem na płatników 
- wykaz badań z podziałem na jednostki 
kierujące 
- wykaz badań z podziałem na lekarzy 
zlecających 
- wykaz badań z podziałem na procedury 

Tak 
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- wykaz badań z podziałem na lekarzy 
opisujących 
- wydruk księgi pracowni 

  System umożliwia eksport wybranych 
zestawień i raportów do formatu txt i csv 

Tak 
 

  System umożliwia zlecenie kilku badań 
jednocześnie dla jednego pacjenta 

Tak 
 

  Możliwość sprawdzenia poprawności 
PESEL 

Tak 
 

  Zabezpieczenie przed wpisywaniem 
danych tego samego pacjenta 

Tak 
 

  System posiada zintegrowaną 
przeglądarkę obrazów DICOM nie 
wymagającą instalowania dodatkowego 
oprogramowania. Obsługującą min. 
Funkcje: 
- Zmiana okna w czasie rzeczywistym 
(Dicom Window Level) 
- Automatyczne dostosowanie Dicom 
Window Level dla zaznaczonego obszaru 
- Dopasowanie obrazu do rozmiaru okna 
- Narzędzia do pomiaru odległości, kątów, 
obszaru 
- Funkcja obracania obrazu, odbicia 
lustrzanego 
- Inwersja skali szarości 
- Wyświetlanie kilku obrazów 
jednocześnie, wybór układu wyświetlania 
(1x1, 2x1, 3x3…) 
- Możliwość jednoczesnego opisywania 
badania i przeglądania obrazów 
- Podgląd obrazów w postaci miniatur 

Tak 

 

  System umożliwia nagrywanie badań 
pacjentów na nośnikach CD/DVD na 
wewnętrznej nagrywarce CD/DVD na 
stacji 

Tak 

 

  System umożliwia podłączenie 
zewnętrznych duplikatorów 
nagrywających na CD/DVD w celu 
automatycznego nagrywania płyt z 
badaniami pacjentów 

Tak 

 

  Nagrane płyty z wynikami badań zawierają 
oprogramowanie prezentujące dane 
pacjenta/badania wraz z przeglądarka 
obrazów DICOM uruchamiane 
bezpośrednio z płyty i nie wymagające 
instalowania dodatkowego 
oprogramowania lub bibliotek 

Tak 

 

  System zintegrowany z archiwum PASC w 
zakresie zmiany danych pacjenta- zmiana 
danych w RIS wywołuje zmianę w PACS 

Tak 
 

  System jest wyposażony w graficzny Tak  
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moduł administracyjny umożliwiający: 
Dodawanie i edycję użytkowników 
Dodawanie i edycję usług 
Dodawanie i edycję cennika usług 
Dodawanie i edycję jednostek 
organizacyjnych 
Nadawanie uprawnień dla użytkowników 

  System jest wyposażony w moduł kontroli 
uprawnień dla użytkowników, kontrola 
dostępu do poszczególnych funkcji 
systemu oraz do określonych typów badań 
dla każdego użytkownika 

Tak 

 

  System umożliwia integrację z 
zewnętrznymi systemami protokołem 
HL7, bez konieczności zakupu 
dodatkowych licencji. Wykonane min. 3 
integracje z zewnętrznymi systemami 
szpitalnymi HIS  

Tak, 
Podać gdzie 
wykonano 
integrację z HIS 

 

  System posiada zintegrowany słownik 
ortograficzny podkreślający błędnie 
wpisane słowa na czerwono, 
usprawniający proces wpisywania opisów i 
eliminujący podstawowe błędy literowe 

Tak 

 

  Skanowanie papierowej dokumentacji 
medycznej (opisy, zlecenia…). Skany po 
konwersji do standardu DICOM dołączane 
są do badania 

Tak 

 

  Dedykowany moduł do opisywania badań 
mammograficznych przesiewowych. 
Zintegrowany z programem SIMP w 
zakresie rejestracji pacjenta oraz 
przesłania ankiety pacjenta i wyniku 
badania 

Tak 

 

  Obsługa pracowni mobilnych typu 
mammo bus/rtg bus. Możliwość zdalnego 
zarejestrowania pacjenta, przesłanie z 
centralnego systemu listy pacjentów 
(dicom worklist). Przesłanie badań do 
centralnego systemu 

Tak 

 

  Zintegrowany z systemem RIS terminarz 
planowania badań obsługujący 
jednocześnie wiele pracowni 
diagnostycznych 

Tak 

 

  Możliwość zdeklarowania czasu trwania 
badania indywidualnie dla każdego 
rodzaju badania 

Tak 
 

  Widok zajętych i wolnych terminów 
wykonania badań w poszczególnych 
pracowniach w obrębie danego dnia lub 
tygodnia 

Tak 

 

  Specjalizowany terminarze dla pracowni 
pracujących  w trybie 3 -zmianowym.  

Tak 
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I zmiana - II zmiana - Inne. 
Z konfigurowaną ilością wolnych terminów 
na dany dzień. 

  Specjalizowany terminarz dla pracowni 
pracujących  w układzie 2 - zmianowym, I 
zmiana - II zmiana, z możliwością 
zadeklarowania ilości wolnych terminów 
na dany dzień wraz z przypisaniem godzin 
przyjęcia 

Tak 

 

  Specjalizowany terminarz dla pracowni 
działających w układzie 1 - zmianowym, z 
możliwością zadeklarowania ilości 
wolnych terminów na dany dzień wraz z 
przypisaniem godzin przyjęcia 

Tak 

 

  Opis badania z zatwierdzeniem przez 
lekarza opisującego 

Tak 
 

  Możliwość tworzenia wzorców opisów 
badań z rozgraniczeniem na 
ogólnodostępne dla wszystkich i 
dostępnych tylko dla osoby tworzącej 
wzorzec 

Tak 

 

  Wzorce opisów wraz z możliwością 
zarządzania nimi przez użytkownika 
(lekarza opisującego) w tym dodawanie, 
edycja i modyfikacja wzorca 

Tak 

 

  Możliwość umieszczenia logo pracowni/ 
szpitala na wydruku wyników badań dla 
pacjenta 

Tak 
 

  System posiada repozytorium 
dokumentów, umożliwiające zapis przy 
badaniu dodatkowych dokumentów 
(*.doc,*.pdf,*.jpg,*.bmp,*.avi itp.) 

Tak 

 

  System umożliwia zarejestrowanie i zapis 
dźwiękowego opisu/notatki 

Tak 
 

  System posiada wbudowaną przeglądarkę 
dokumentów typu *.txt, *.bmp, *.jpg, 
*.avi oraz oraz umożliwiającą odsłuchanie 
zapisanych opisów/notatek dźwiękowych 

Tak 

 

  System umożliwia automatyczne otwarcie 
dokumentów (nie obsługiwanych przez 
wbudowaną przeglądarkę) w zewnętrznej 
aplikacji (np. Addobe Acrobat dla plików 
*.pdf) 

Tak 

 

  System może być zainstalowany na serwerze 
głównym oraz zapasowym. Uruchomiona 
replikacja bazy danych oraz obrazów za 
ostatnie 12 mieś. Tak by w razie awarii 
serwera głównego można było w ciągu max. 
30 min. uruchomić system z serwera 
zapasowego. Bez konieczności zakupu 
dodatkowych licencji. 

Tak 

 

  Dokumentacja systemu i instrukcja 
użytkownika w j. polskim 

Tak 
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b. System teleinformatyczny umożliwiający elektroniczną obsługę podmiotu, w tym: tworzenie EDM i 

realizację e-usług wraz z instalacją, konfiguracją, wdrożeniem - licencja otwarta bez limitu 
użytkowników 

 
E-szkolenia 

 

Lp. Minimalne wymagania - 

1. usługa internetowej platformy szkoleń wewnętrznych dla pracowników oraz pozostałych komórek 
organizacyjnych – samodzielnych stanowisk pracy z wykorzystaniem internetu. 

2. Pracownicy za pomocą tej usługi będą przygotowywać szkolenia interakcyjne dla pacjentów w zakresie 
swojej pracy i swojej komórki organizacyjnej. Np. Pracownia diabetologiczna będzie dla swoich pacjentów 
tworzyć diety oraz szkolenia uświadamiające.  

3. W celu weryfikacji nabytej wiedzy pacjent będzie mógł zrobić sobie testy sprawdzające. Testy te będą 
mogły być wykonywane zarówno przed zapoznaniem się z materiałem szkoleniowym jak również po . 
Pacjent będzie widział swoje wyniki zgodnie z ich uzyskaniem w czasie 

4.  O wynikach testów będą informowani pacjenci oraz za ich zgodą wynik będzie przesyłana do jego lekarza. 

 
 
 
E- diagnostyka 
 

Lp. Minimalne wymagania - E- badania 

1. Usługa umożliwiająca zarejestrowanym pacjentom zapoznanie się z wynikami badań diagnostycznych rtg 
na stronie internetowej poprzez konto pacjenta, pobranie podpisanego elektronicznie wyniku badania. 

2. E-usługa wymaga logowania przy pomocy loginu i hasła lub profilu zaufanego 

3. usługa do dystrybucji cyfrowych danych i obrazów medycznych pozwalający na podgląd wykonanych w 
Zakładzie Diagnostyki Obrazowej . Pacjent będzie miał możliwość sciągniecia i zainstalowania przeglądarki 
do obrazów oraz po jej uruchomieniu ich wyświetlenie 

4. Pacjent będzie mógł za pomocą tej usługi przekazać do swojego lekarza wyników badań uzyskanych w 
innej placówce w wersji elektronicznej. Po przekazaniu ich lekarz zwrotnie poinformuje pacjenta o swojej 
opinii dodatkowych pytaniach na które musi odpowiedzieć pacjent w celu uszczegółowienia diagnozy. 
Lekarz może podjąć decyzje  o  koniecznej wizycie. Lekarz w takim wypadku gdy uzna to za bardzo istotne z 
punktu widzenia leczenia czy stanu zdrowia pacjenta może dokonać zapisu pacjenta do gabinetu i 
poinformowania o tym pacjenta poprzez system sms lub mailowo. W takiej sytuacji jeżeli pacjent nie 
potwierdzi tej wizyty system po 3 krotnej próbie poinformuje rejestratorki o koniecznym kontakcie 
osobistym. 

 
E-profilaktyka 

 

Lp. Minimalne wymagania - E- kolejka 

1. uruchomienie internetowej platformy informacyjnej dla mieszkańców miasta i powiatu z zakresu 
podstawowej wiedzy o  profilaktyce zdrowotnej, pierwszej pomocy itp. 

2 Możliwość zadawania pytań w zakresie wiedzy ogólnej z profilaktyki i uzyskania droga elektroniczna 
odpowiedzi 

3. Możliwość weryfikacji wiedzy o profilaktyce poprzez egzamin wypełniany na stronie.   

4. Poprzez zakładkę czat będzie możliwy kontakt z lekarzem w celu bezpośredniego uzyskania odpowiedzi w 
wyznaczonych godzinach pracy. 

5 Do dyspozycji pacjentów zostanie uruchomiony dzienniczek pomiaru ciśnienia. Pacjent będzie wprowadzał 
dane po dokonaniu pomiaru , dzienniczek automatycznie będzie miał wbudowany system kontroli 
pomiarów przy niepokojących wynikach poinformuje pacjenta o koniecznej wizycie u lekarza. 



33 | S t r o n a  

 

 
SIWZ – zwiększenie stopnia cyfryzacji w PCZ 
          33/66 

 
 
E- rejestracja do poradni z powiadomieniami 

 

Lp Minimalne wymagani - E- rejestracja do poradni specjalistycznych 
 

1.  Usługa umożliwiająca  zarezerwowanie terminu wizyty u lekarza w poradni przez Internet przy pomocy 
dedykowanego serwera z odpowiednią aplikacją WEB zintegrowaną z systemem medycznym. 

2.  Usługa umożliwia zamawiającemu konfigurację usługi w zakresie: 

 Wyboru poradni specjalistycznych do których pacjent może się zarejestrować  poprzez 
wykorzystanie e-usługi  

  System musi pozwalać na definiowanie zakresu grafików spośród dostępnych, jakie 
udostępnia się on-line. 

3.  Usługa musi być ściśle zintegrowana z modułem rejestracji do poradni pod względem: 

 Grafików przyjęć do poszczególnych przychodni (terminarz) 

 Wolnych terminów 

 Rezerwacji terminów w grafikach (terminarzu), w tym kolejek oczekujących 

4.  Usługa musi umożliwiać załączenia pliku – skierowanie, wyniki badań itp. maksymalna wielkość i format 
pliku oraz ich ilość musi być możliwa do określenia przez administratora systemu. 

5.  Obsługa rezerwacji terminu w poradni przez pacjenta musi odbywać się z wykorzystaniem bezpiecznego 
połączenia Internetowego - wymaga się zabezpieczenia serwisu certyfikatem SSL 

6.  Wymaga się konieczności przeprowadzenia rejestracji użytkownika w systemie i późniejszej autoryzacji w 
celu rezerwacji terminu (wymagalność podania danych osobowych oraz email) jeśli zostanie podany numer 
telefonu do usługi sms będzie ona aktywna 

 logowanie pacjenta za pomocą użytkownika i hasła, 

 pierwsze logowanie poprzedza rejestracja i potwierdzenie danych, 

 należy zastosować mechaniczny ograniczające możliwość popełniania błędów jak 
walidacja nr pesel, powielanie kont pacjentów itp. 

 podczas rejestracji system na podstawie podanego numeru pesel sprawdzi czy pacjent 
występuje już w zasobach systemu medycznego 

 jeśli zostanie podany numer telefonu do usługi sms będzie ona aktywna, 

 wymagana zmiana hasła po pierwszym logowaniu, 
7.  E-usługa musi umożliwiać pacjentowi: 

 Przeglądania list usług możliwych do realizacji w placówce Zamawiającego dla pacjenta 

 Przeglądania list usług możliwych do rezerwacji przez Internet 

 możliwość rezerwacji terminu usługi z preferowanymi terminami (zakres dat, dni 
tygodnia, przed południem, po południu, pierwszy wolny termin) 

 umożliwienie określenia celu wizyty u lekarza, z podziałem na: przypadek nagły 
incydentalny, stan nagły przy chorobie przewlekłej, wizytę kontrolną, wizytę po kolejną 
receptę, wizytę po skierowanie na badanie specjalistyczne, 

 prezentacja danych o zaplanowanych wizytach i usługach, 

 prezentacja informacji o stanie usługi (zaplanowana, anulowana, wykonana), 

 możliwość wydruku potwierdzenia rezerwacji: data i godzina usługi, imię, nazwisko 
pacjenta, numer rezerwacji, miejsce wykonania usługi, informacje dodatkowe dla 
pacjenta, 

 dostęp do informacji o lokalizacji miejsca wykonania usługi (adres przychodni, numer 
gabinetu) 

 system musi umożliwiać wysyłanie elektronicznego potwierdzenia rezerwacji przy pomocy 
GSM SMS oraz email 

 możliwość odwołania rezerwacji. 
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8.  E-usługa musi powiadamiać pacjenta o odwołaniu wizyty poprzez : 

 Konto pacjenta 

 E-mail 

 Sms 
przy pomocy e- usługi: e- powiadomienia 

9.  System musi posiadać zestaw narzędzi do zarządzania rezerwacjami on-line: 

 rezerwacje on-line powinny być wyróżnione w systemie 

 musi wystąpić narzędzie do wylistowania tych rezerwacji dla określonego dnia i lub 
poradni / gabinetu oraz wydrukowanie raportu 

 pracownicy rejestracji mogą wysyłać powiadomienia email oraz do określonych pacjentów 
czy grup pacjentów wybranych według poradni, dnia zarejestrowanej wizyty w 
przypadkach np. nieobecności lekarza lub celach informacyjno promocyjnych 

10.  Wysyłka komunikatów za pośrednictwem modułu  e-powiadomienia. 

11.  Usługa posiada system autentyfikacji – wymagane logowanie przy pomocy loginu i hasła 

12.  E-usługa automatycznie powiadamiająca pacjentów o: 

 Zbliżającym się terminie wizyty u lekarza 

 Zbliżającym się badaniu 

 Przesuniętej wizycie u lekarza 

 Przesuniętym terminie badania 
Poprzez 

 Sms 

 E-mail 

 Konto pacjenta 

13.  Wykonawca dostarczy i zainstaluje  usługę która umożliwi wysyłanie wiadomości sms. Wstępnie system 
umożliwi wysłanie 10 tys. z możliwością dokupowania przez Zamawiającego kolejnych ilości wysłanych 
wiadomości. System wysyłania będzie wyposażony w zestaw raportów o realizacji usługi oraz ilości 
wiadomości jakie pozostały do wykorzystania. 

 
E-wynik 
 

Lp. Minimalne wymagania - E- badania 

1. E-usługa wymaga logowania przy pomocy loginu i hasła  

2. Usługa  umożliwia pacjentowi zapoznanie się ze swoimi wynikami badań laboratoryjnymi. Pacjent będzie 
miał możliwość wykonania zestawienia i porównani wyników badań z rożnego okresu. Wyniki badań będą 
posiadały wartości referencyjne które nie powinny być przekroczone. W przypadku ich przekroczeniu 
system będzie w sposób elektroniczny przypominał pacjentowi o koniecznej wizycie u lekarza celem 
weryfikacji stanu zdrowia. Po 3 krotnym przypomnieniu i braku reakcji ze strony pacjenta system wysle 
informacje do rejestratorek w celu kontaktu bezpośredniego z pacjentem 

3. Pacjent będzie mógł za pomocą tej usługi przekazać do swojego lekarza wyników badań uzyskanych w 
innej placówce w wersji elektronicznej. Już na etapie wprowadzania system będzie informował pacjenta o 
wartościach referencyjnych wprowadzanych badań. Po przekazaniu ich lekarz zwrotnie poinformuje 
pacjenta o swojej opinii czy koniecznej wizycie. Lekarz może dokonać zapisu pacjenta do gabinetu i 
poinformowania o tym pacjenta. 

 
 
 
E--kolejka 

 

Lp. Minimalne wymagania - E- kolejka 
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1. Pacjent otrzyma możliwość zapisania się do kolejki obsługiwanej przez szpital ale również przez jednostki 
partnerskie. Pacjent będzie posiadał możliwość wyboru i akceptacji która jednostkę partnerską wybiera i 
czy na pewno. W przypadku potwierdzenia że decyduje się na to rowiązanie otrzyma na wskazanego maila 
informacje o sposobie dotarcia środkami komunikacji miejskiej lub drogami publicznymi. Dzięki tej 
funkcjonalności uzyska szybszy dostęp do realizowanych świadczeń.  
-system informatyczny będzie automatycznie sprawdzał, czy nie występują konflikty kolejek, tzn. czy 
pacjent nie jest już zapisany na taki sam zabieg, bądź wizytę lekarską do placówki. 
Dodatkowo system za pomocą wiadomości Mailowych oraz sms cały czas będzie przypominał pacjentowi o 
zaplanowanej wizycie. W każdej chwili pacjent może odesłać sms z informacja nie i system poinformuje 
rejestratorki że pacjent rezygnuje z wizyty 

 
 

E-recepta 
 

Lp. Minimalne wymagania - E- recepta 

1. E-usługa umożliwiająca przekazywanie recepty w formie elektronicznej. 

2. – usługa umożliwiająca pacjentom składanie zamówienia na wystawienie recepty na lekarstwa 
przyjmowane na stałe co w połączeniu z uruchomionymi programami P1 oraz P2 umożliwi pacjentowi 
realizacje recepty bezpośrednio w aptece. 

3 Pacjent będzie miał możliwość składania zamówienia na recepty. Informacja taka trafi również do lekarza 
prowadzącego który będzie miał możliwość zablokowania jej wystawienia i zaproszenie pacjent na badania 
co spowoduje automatyczne powiadomienie pacjenta z prośba o kontakt z jego strony. Dodatkowo e-
recepta jako usługa będzie informowała pacjenta o kończących się mu lekach. Informacja taka będzie 
przekazywana na 60 dni po odbiorze ostatniej recepty. Usługa będzie wymagała potwierdzenia jej 
otrzymania, dopiero po niej informacja przestanie być wysyłana.  

 
E-przychodnia 

 

Lp. Minimalne wymagania - 

1. E przychodnia będzie tez miedzy innymi  przewodnikiem dla pacjenta po wirtualnej przychodni. Oprócz 
rozmieszczenia gabinetów oraz zapytania jak dojść do niego pacjent będzie mógł zapoznać się procedurami 
medycznymi które są w niej realizowane. Sposobie przygotowania się do poszczególnych badan i 
specjalnościach które są leczone w przychodni .Uzyska informacje o przygotowaniu się do niektórych 
badań oraz o ich ewentualnych skutkach ubocznych. Dodatkowo usługa ta ma wspierać prace lekarzy z POZ 
oraz lekarzy z jednostek partnerskich. Lekarz jednostki POZ z poziomu swojego Loginu  może wejść do 
dedykowanej części systemu. W zakładce moi pacjenci będzie po nr pesel wybrać swojego pacjenta z 
przychodni POZ. Uzyska dostęp do wszystkich danych związanych z leczeniem swojego pacjenta w 
przychodniach przyszpitalnych oraz pobytów w szpitalu. Zakres udostępnianych danych będzie ustalany 
przez Szpital oraz pacjenta który poprzez system ,zostanie poproszony o udzielenie zgody na taki dostęp. 
Lekarz będzie miał możliwość konsultacji stanu zdrowia swojego pacjenta z innym lekarzem w jednostce 
partnerskiej. Pacjent będzie otrzymywał informacje o takim działaniu. Pacjenci  którzy maja swoje konto w 
przychodni będą mieli dostep za pomocą tej usługi do grup dyskusyjnych w celu zapoznania się z innymi 
opiniami czy wymiana informacji o niepokojących objawach. 

 
E- archiwizacja 
 

Lp. Minimalne wymagania - E- archiwizacja 

1. E-usługa umożliwiająca Zamawiającemu archiwizowanie wybranych przez niego  danych na przestrzeni 
dyskowej o pojemności min 50 gb znajdującej się   poza jednostką Szpitala, dane będą przesyłane za 
pośrednictwem sieci Internet wykorzystując do tego celu łącze internetowe posiadane przez Szpital.  
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W ten sposób szpital zapewni swoim pacjentom nieprzerwany dostęp do swoich danych  

2. Dostęp do przestrzeni dyskowej e-usługi będzie realizowany przez dedykowane rozwiązanie 
zaproponowane przez wykonawcę. Rozwiązanie to pozwala na założenie min 5 kont użytkowników z 
dostępem tylko do swoich danych. E-usługa ma zapewnić  bezpieczeństwo archiwizowanych danych przed 
utratą, 
 

3. W przypadku gdy system główny w szpitalu nie będzie działał lub utraci połączenie z miejscem archiwizacji 
za pomocą internetu portal pacjenta realizujący e-usługi przekieruje pacjenta do tego miejsca. Dzięki tej 
usłudze zapewniony zostanie dostęp do danych w przypadkach krytycznych. Pacjent oraz inne placówki 
zawsze będą miały zagwarantowany wgląd w dokumentacje pacjenta oraz najważniejsze o nim informacje 
związane z leczeniem . Pacjent będzie miał dostęp do usługi za pomocą hasła i loginu lub profilu zaufanego 
EPUAP. Usługa ta będzie ponadto archiwizować dodatkowo cała dokumentacje medyczną danego 
pacjenta. Za jej pośrednictwem pacjent będzie mógł zdecydować o jej zarchiwizowaniu w dowolnie innym 
miejsc przez siebie wskazanym. 

 
E-Wizyta Kontrolna 

 

Lp. Minimalne wymagania - E- wizyta 

1. Moduł jest dostępny z portalu pacjenta i ściśle współpracuje z systemem przychodni zdrowia. Na bieżąco 
sprawdza którzy pacjenci zgodnie z chorobami przewlekłymi na które się leczą muszą w niedługim czasie 
zapisać się na wizytę kontrolną lub poddać się badaniom okresowym. System będzie informował pacjent o 
koniecznym badaniu i wysyłał informacje że musi się zapisać na wizytę kontrolną. Komunikacja będzie za 
pomocą SMS lub maila. System będzie oczekiwał potwierdzenia otrzymania informacji od pacjenta. W 
przypadku gdy nie otrzyma po 3 krotnym wezwaniu informacji zostanie przekazana do rejestratorek 
informacja o konieczności kontaktu bezpośredniego celem umówienia pacjenta na wizytę 

 
 
E- translator 
 

Lp. Minimalne wymagania - E- translator 

1. usługa –pozwalająca personelowi medycznemu na pomoc tłumacza języka migowego poprzez 
zastosowanie tabletu oraz bezprzewodowego łącza internetowego posiadanego przez Szpital. E-usługa – 
skierowana do osób niedosłyszących. Osoba niedosłysząca za pomocą tej usługi będzie mogła nawiązać 
kontakt z dowolnym lekarzem lub pielęgniarka . Usługa dostępna w szpitalu lub przychodni oraz przez 
internet. Pozwalająca personelowi medycznemu na pomoc tłumacza języka migowego poprzez 
zastosowanie tabletu oraz bezprzewodowego łącza internetowego posiadanego przez Szpital. Wykonawca 
dostarczy do tego celu 3 tablety (w ramach usługi E- translator) i wykupioną usługę tłumacza języka 
migowego na okres 5 lat. Usługa będzie realizowana w czasie rzeczywistym w godzinach pracy Szpitala czyli 
musi być dostępna 24x7x365 

 
 
 

E- edukacja 
 

Lp. Minimalne wymagania - E- edukacja 

1. E – usługa zawierająca  11 filmów edukacyjnych o tematyce medycznej zawierające lektora języka 
migowego.   
 
Tematyka filmów 

1.  Pierwsza Pomoc przedlekarska (BLS). 
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2. Edukacja chorych na cukrzycę. 
3. Zaopatrywanie ran drobnych. 
4. Zasady postępowania w przypadku zdarzenia drogowego przed przybyciem służb ratowniczych. 
5. Postępowanie w przypadkach ukąszenia żmij. 
6. Postępowanie w przypadkach kontaktu ze zwierzęciem chorym lub podejrzanym o zakażenie 

wirusem wścieklizny. 
7. Zasady szczepień u dzieci (obowiązkowych). Mity i fakty o zagrożeniach. 
8. Postępowanie w przypadkach zakażenia chorobą weneryczną. 
9. Zasady postępowania w przypadkach zakażenia chorobą zakaźną. 
10. Zasady zdrowego odżywiania. 
11. Zasady korzystania z usług medycznych w ramach kontaktu z NFZ. 

2 Na podstawie zaprezentowanych filmów pacjent będzie mógł rozwiązać rebus z poszczególnych filmów i 
tematów. Rebus za każdym razem gdy pacjent źle wpisze odpowiedz przeprowadzi dodatkowe szkolenie 
informujące dlaczego ta czynności lub działanie jest błędne. Rebus będzie wymuszał na użytkowniku jego 
skończenie czyli  Użytkownik będzie rozwiązywał Rebusy aż otrzyma prawidłowe hasło po jego 
prawidłowym rozwiązaniu. Po wprowadzeniu tego hasła do menu usługi w wyznaczonym miejscu otrzyma 
dodatkowy bonus w postaci dostępu do dwunastego filmu.  

 
 
 
 
E- partner 
 

Lp. Minimalne wymagania - E- partner 

1. współpracujący Lekarz jednostki współpracującej z poziomu swojego Loginu może wejść do dedykowanej 
części systemu. W zakładce moi pacjenci będzie po nr pesel mógł wybrać swojego pacjenta. Uzyska dostęp 
do wszystkich danych związanych z leczeniem  swojego pacjenta w przychodniach przyszpitalnych oraz 
pobytów w 
szpitalu oraz do zakładki ZLECENIA 
 
E-usługa – Pozwala pacjentowi na decydowanie o dostępnie do jego dokumentacji medycznej. Dodatkowo 
pozwalająca personelowi na dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta nie tylko w swojej placówce ale 
również w placówkach partnerskich. Lekarz będzie mógł zlecać swojemu pacjentowi za pomocą usługi 
badania lub wizyty , będzie mógł dokonać ich rezerwacji oraz dokonywania korekt. Pacjent z poziomu 
swojego konta w portalu będzie musiał autoryzować dla danego lekarza dostęp do jego badań. W każdej 
chwili będzie mógł ten dostęp ograniczyć. Dodatkowo system będzie informował pacjenta za pomocą sms 
lub mailowo o podjętym działaniu danego lekarza  w celu  zapoznania się z jego wynikami. Lekarz będzie 
natomiast poinformowany sms lub mailowo ze dany pacjent cofnął mu dostęp do dokumentacji medycznej  

 

1. Integracja z systemami P1, P2 
 

Integracja z P1 
 
Jako że na dzień zakończenia projektu najprawdopodobniej platforma P1 nie będzie uruchomiona to celem 
zapewnienia, że docelowo możliwa będzie integracja z tą platformą, Zamawiający wymaga spełnienia 
poniższych kryteriów. 
 
 

Opis Tak/Nie 

Tworzenie w systemie HIS dokumentacji medycznej w standardzie HL7 CDA, zgodnej z Polską  
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Opis Tak/Nie 

Implementacją Krajową, opublikowaną przez CSIOZ, przynajmniej w zakresie dokumentów: 
- recepta 
- skierowanie do szpitala 
- skierowanie do poradni specjalistycznej 
- skierowanie do laboratorium 
- karta informacyjna z leczenia szpitalnego 

Przyjmowanie przez system HIS dokumentacji medycznej w standardzie HL7 CDA, zgodnej z 
Polską Implementacją Krajową, opublikowaną przez CSIOZ, przynajmniej w zakresie 
dokumentów: 
- skierowanie do szpitala 
- skierowanie do poradni specjalistycznej 
- wynik (opis) badania radiologicznego 
- wynik badania laboratoryjnego 
oraz zapisywanie danych z tej dokumentacji, w szczególności: 
- tworzenie rekordu pacjenta 
- tworzenie rekordu skierowania 
- zapis wyników badania 

 

Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie serwera wymiany komunikatów, którego celem 
będzie przetestowanie powyższych wymogów: 
- dwukierunkowe przekazywanie (z i do systemu HIS) dokumentów HL7 CDA 
- użycie technologii web service 
- autoryzacja w oparciu o login i hasło 

 

- Podpisywanie przekazywanych dokumentów podpisem kwalifikowanym  

 
Integracja z P2 

 
Projekt P2 został zakończony i funkcjonuje pod nazwą Platforma Rejestrów Medycznych. Zamawiający 
wymaga integracji w zakresie pobierania danych z tej platformy zgodnie z poniższymi kryteriami. 
 
 
 

Opis Tak/Nie 

Pobieranie i aktualizowanie danych udostępnionych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą oraz wykorzystanie tych danych do weryfikacji poprawności skierowań, 
dostarczanych przez pacjentów. 

 

Pobieranie i aktualizowanie danych udostępnionych w Rejestrze Produktów Leczniczych oraz 
wykorzystanie tych danych do wystawiania recept. 

 

Pobieranie i aktualizowanie danych udostępnionych w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych 
oraz wykorzystanie tych danych do weryfikacji poprawności faktur zakupu produktów 
leczniczych. 

 

Pobieranie i aktualizowanie danych udostępnionych w Rejestrze Systemów Kodowania za 
pośrednictwem udostępnionego przez CSIOZ web service, przynajmniej w zakresie: 
- Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 
- Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD-9PL 
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I. System teleinformatyczny umożliwiający informatyzację podmiotu, niezbędną do tworzenia EDM, 
realizacji e-usług, licencja otwarta bez limitu użytkowników 

Realizacja projektu zapewni znaczne oszczędności oraz uproszczenia administracyjne dla 
przedsiębiorców i obywateli – planowane do realizacji działania pozwolą na wprowadzenie 
rozwiązań opartych na technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych 
(umożliwiających świadczenie usług drogą elektroniczną), w szczególności wdrożenie 
elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz uruchomienie szeregu e-usług. EDM 
pozwoli na zbieranie i przetwarzanie kompletnej informacji o pacjencie w bazach danych 
jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1) ustawy u systemie informacji o ochronie 
zdrowia (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 636) i które będą zawierały dane i informacje, m.in te, które 
będą przetwarzane w SIM, dla którego administratorem jest właściwa jednostka podległa i 
nadzorowana przez Ministra Zdrowia, zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy. Dzięki 
wdrożonym rozwiązaniom zarówno personel, jak i pacjenci korzystający ze świadczeń 
udzielanych przez Wnioskodawcę i partnerów, będą mieli dostęp do danych medycznych, 
także za pomocą e-usług. Powyższa funkcjonalność w istotny sposób ułatwi i przyspieszy 
dostęp do informacji.  

Dodatkowo zakup ten jest zgodny z narzędziem 26 oraz  zrealizuje następujące założenia: 

 Standaryzację formatów wymiany dokumentacji medycznej  

 Implementacja standardów wymiany dokumentacji medycznej (regiony, placówki ochrony zdrowia, 
wsparcie  ) 

 Upowszechnienie implementacji systemów elektronicznej dokumentacji medycznej  
Upowszechnienie wykorzystania drogi elektronicznej w tym wymiany elektronicznej dokumentacji 
medycznej wśród usługobiorców i usługodawców. 

 
Wymagania minimalne dla Portalu oraz E-usług 

 
Wdrożony w ramach projektu zestaw usług elektronicznych ma na celu zapewnienie kompleksowej, 

ustandaryzowanej i uproszczonej obsługi procesów związanych z usługami medycznymi, patrząc 
szczególnie ze strony pacjenta. Ponadto, celem dodatkowym niejako wynikającym z celu pierwszorzędnego 
jest dostarczenie poprzez odpowiedni moduł graficznego interfejsu istotnych dla pacjenta informacji.  

Portal Pacjenta 

Portal E-usług pełni funkcje serwisu informacyjnego dla publikacji treści (dane różnych typów) statycznych i 
dynamicznych, bezpiecznej wymiany danych z systemami/rejestrami zewnętrznymi (np. rejestry danych 
medycznych, system ratownictwa medycznego) oraz interfejsu dostępowego dla pacjentów do e-usług 

Portal będzie współpracował z systemami informatycznymi przychodni w trybie bezpośredniej integracji na 
poziomie baz danych (widok, migawka) i usług (WebServices). 

W relacjach łączności zewnętrznej przewiduje się zastosowane mechanizmów ochrony w postaci 
uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i kodowania danych w zależności od ich zastosowań i stopnia 
poufności. 

Dostęp pacjentów do portalu jest podlega indywidualnemu uwierzytelnianiu (identyfikator, kod dostępu) i 
jest chroniony kryptograficznie na poziomie transmisji danych (Secure Socket Layer – SSL). 

Charakterystyka funkcjonalna 

 aktualizacja serwisu informacyjnego przez użytkownikom bez umiejętności tworzenia stron 
WWW i znajomości wymaganych do tego standardów (HTML, XHTML, DHTML, CSS, itp.), 

 oddzielenie treści od wyglądu (prezentacji), 
 utrzymanie jednolitego wyglądu i struktury, 
 funkcje CMS (systemu zarządzania treścią), 
 umożliwienie współdziałania wielu osób przy publikacji, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000636&min=1
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 umożliwienie tworzenia otwartych publikacji, w których każdy czytelnik może wyrazić swoją 
opinie (fora wewnętrzne dla zarejestrowanych użytkowników/pacjentów i lekarzy), 

 dodatkowe funkcje, jak wyszukiwanie, ułatwienia w linkowaniu stron, automatyczne 
datowanie, formatowanie obrazków etc. 

 Istnieją odpowiednie narzędzia wspomagające autorów i użytkowników w zarządzaniu treścią. 
Najważniejsze cechy systemu zarządzania zawartością: 
 elastyczność systemu, łatwość rozbudowy i zmian w systemie, 
 możliwość wykorzystania gotowych szablonów do przygotowania poszczególnych stron 

i dokumentów - wyeliminowanie konieczności powtarzania standardowych fragmentów 
kodu HTML oraz standardowych elementów serwisu, 

 możliwość definiowania standardowej struktury i elementów strony WWW,  
 możliwość zdefiniowania etapów procesu publikacji: korekta, zatwierdzanie, publikacja i 

archiwizacja, 
 możliwość zdefiniowania uprawnień osób na poszczególnych etapach przygotowania treści 

dla poszczególnych grup autorów, redaktorów, administratorów strony – możliwość 
rozdzielenia prac nad systemem na zespoły odpowiedzialne za poszczególne elementy: 
treść, grafikę, wyświetlanie, operacje na bazie danych, 

 możliwość budowania różnych modeli otwartych forów (w szczególności adnotacji do 
publikowanych materiałów), 

 oddzielenie operacji bazodanowych od kodu odpowiedzialnego za prezentację danych, 
 możliwość prowadzenia statystyk wykorzystywanych usług 
 rozdzielenie kodu wykonywalnego od kodu odpowiedzialnego za wyświetlanie i wygląd 

strony (HTML, grafika). 

Funkcjonalność 

Portal będzie dostępny w Internecie oraz w interaktywnym stanowisku informacyjnym (infomacie) i będzie 
zawierał będzie następujące grupy informacji: 

 serwis informacyjny; 
 zakres wykonywanych usług medycznych, 
 publikacje na tematy związane z usługami świadczonymi przez Placówkę, informacje dla 

pacjentów oraz potencjalnych pacjentów, 
 możliwość rejestracji przez pacjentów, 
 karta pacjenta, 
 oferty pracy  

Serwis informacyjny: 

Informacje o Placówce – profil działalności i specjalizacja medyczna, informacje teleadresowe, 
godziny otwarcia i godziny przyjęć, prezentacja topologicznego położenia gabinetów i jednostek 
organizacyjnych (mapa), informacje o personelu, , itp. 

Informacje o strategiach rozwoju, planach, realizowanych programach, zamówieniach publicznych. 

Usługi medyczne: 

Informacje na temat świadczonych usług medycznych (katalog usług/procedur), szczegółowa listą 
schorzeń, których leczenia podejmuje się PLACÓWKA, informacje o lekarzach realizujących 
procedury medyczne, informacje o dostępności poszczególnych lekarzy oraz godziny ich przyjęć, 
poradniki i instruktaże o charakterze ogólnym i profilaktycznym,. 

Informacje warunkach świadczenia usług: 

 artykuły i publikacje poświęcone poszczególnym typom schorzeń jak również informacje o ich 
przyczynach, sposobach leczenia, możliwościach przeciwdziałania itd., 

 publikacje poświęcone szeroko rozumianej profilaktyce oraz promocji zdrowego trybu życia, 
 informacje na temat praw i obowiązków pacjenta, 
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 informacje dla odwiedzających na temat możliwości zakwaterowania, godzin przyjęć, 
 informacje na temat organizowanych seminariów oraz spotkań na terenie Placówki. 

Uwaga! Publikacja tych informacji musi być realizowana w trybie szczególnej czułości na ich 
kompetencję, tak aby mogła być uznawana za wiarygodne i godne zaufania ich źródło. 

Karta pacjenta: 

 indywidualne dane medyczne; 
 informowanie o miejscach pobytu pacjentów; 
 wydruk zaplanowanych wizyt/przyjęć; 
 formularz komunikacji z lekarzem z funkcją śledzenia odpowiedzi i komentowania; 
 rejestracja własnych danych (tekst, nagranie audio, nagranie wideo); 
 zapis własnych danych (tekst, nagranie audio, nagranie wideo); 
 lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. 

 
 

W ramach instalacji systemu zostanie wykupiona usługa chmury obliczeniowej z duża przestrzenia 
obliczeniową. Pozwoli to Placówce na trzymanie kopii dokumentacji medycznej na zarządzanym zdalnie 
serwerze dedykowanym. Rozwiązanie to zapewni dodatkowe zabezpieczenie dla składowanej dokumentacji 
elektronicznej. Udostępnianie tej dokumentacji na zewnątrz zgodnie z procedurami zastosowanymi z P1 
będzie odbywało się właśnie z tego miejsca. Rozwiązanie to nie obciąży podczas tych procesów łączy 
internetowych samej placówki. Nawet w przypadku lokalnych problemów wynikających z awarii systemu 
łączności dostęp do dokumentacji będzie zawsze możliwy. Należy podkreślić że firmy które udostępniają  
taką chmurę obliczeniową stosują najwyższe standardy bezpieczeństwa. Kolokacja serwerów zabezpieczona 
jest nie tylko fizycznie od pożarów włamań czy awarii zasilania ale również od strony informatycznej. 
Aktywne systemy zabezpieczenia typu zapory ogniowe czy też specjalistyczne systemy analizujące ruch w 
sieci gwarantują ich bezpieczeństwo na wyższym poziomie niż jest w stanie zapewnić szpital. 
 
 Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM i realizację e-usług. 
 
W ramach postępowania Zamawiający oczekuje dostawy kompleksowego rozwiązania informatycznego 
zarówno w zakresie oprogramowania jak i koniecznego sprzętu komputerowego. Zaproponowane 
rozwiązanie musi doprowadzić do rozbudowy o konieczne elementy użytkowanego przez Zamawiającego 
systemu Medicus On Line,  w celu uruchomienia w całej placówce Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, 
integracji z platformami P1,P2 oraz pełnej integracji uruchamianych i dostarczanych e-usług. W przypadku 
gdy zachodzi konieczność wymiany jakichkolwiek modułów obecnie użytkowanych przez Zamawiającego w 
celu uzyskania pełnej funkcjonalności EDM Wykonawca musi przewidzieć taka wymianę lub dostawę. 
Dotyczy to również części administracyjnej systemu: jak Kadry , Płace , czy FK. 
W celu uzyskania w ramach całej jednostki dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej wykonawca 
dostarczy dodatkowe moduły do obsługi komórek które obecnie nie pracują na systemie informatycznym. 
Dostarczone moduły muszą pracować na wykorzystywanej przez system HIS bazie danych Postgres SQL. 
Zamawiający nie dopuszcza wymiany posiadanej bazy danych. Dostarczone nowe moduły muszą korzystać z 
tych samych danych co cały system. Żadna z danych potrzebna w systemie  nie może być ponownie 
wprowadzona jeżeli już jest w bazie danych. Wymóg ten dotyczy całego systemu i modułów również e-
usług.  Wykonawca w ramach deklarowanej gwarancji zobowiązuje się do świadczenia usługi gwarancyjnej 
na cały zintegrowany system zarówno w zakresie modułów dostarczanych jak i modułów integrowanych 
które obecnie są użytkowane u Zamawiającego. 
W ramach dostawy oczekiwane jest dostarczenie licencji na oprogramowanie  na system medyczny na 150 
jednocześnie pracujących użytkowników oraz  na minimum 20 jednocześnie pracujących użytkowników dla 
systemu EOD. 
Zamawiający oczekuje dostawy systemu informatycznego który posiada w dniu składania ofert wszystkie 
funkcjonalności ,część z nich  określone scenariuszu prezentacji będą sprawdzane na etapie prezentacji. 
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W celu potwierdzenia że oferowany przez Wykonawcę system posiada w dniu złożenia oferty wymagane 
funkcjonalności Wykonawca w tabelkach potwierdza lub zaprzecza przy każdej z funkcjonalności jej 
dostępność. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia próbki systemu   wraz z pełnym 
środowiskiem bazodanowym oraz systemowym. Próbka ma umożliwiać uruchomienie systemu na 
komputerze podłączonym do próbki i podczas prezentacji pokazanie wymaganych funkcjonalności. 
Szczegółowy scenariusz prezentacji został Wykonawcom  przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ .  
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do: 
Wykorzystaniu przez Zamawiającego używanego  silnika bazy danych, w oparciu o który ma działać 
zintegrowany system informatyczny, 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; 
Uwaga 
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 
System musi działać w infrastrukturze serwerów wirtualnych oraz w oparciu o zewnętrzne macierze 
dyskowe dostarczane 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 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 
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) 
- daty i czasu wprowadzenia informacji do systemu 
Powinien zapewniać jednoznaczną identyfikację podmiotów i ich jednostek organizacyjnych, w których 
tworzona jest dokumentacja medyczna 
Powinien umożliwić połączenie zlecenia z wynikami badań uzyskanymi w jego wyniku 
Powinien być niezależny technologicznie (możliwy do uruchomienia na różnych systemach operacyjnych) 
Dostarczany system informatyczny powinien móc być zainstalowany/uruchamiany minimum na 
następujących platformach: 
Dla stacji roboczej dla wymogu uruchomienia jako aplikacji www poprzez przeglądarki internetowe, Mozilla, 
Opera, Chrome.   



43 | S t r o n a  

 

 
SIWZ – zwiększenie stopnia cyfryzacji w PCZ 
          43/66 

Dla urządzeń mobilnych (minimum 3 platformy): Android, Windows Phone i Windows Tablet Edition, Apple 
iOS  
Powinien umożliwiać udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części 
dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML lub PDF oraz w 
standardzie HL7 CDA. 
Wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu 
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. 
 
Oprogramowanie HIS  powinno być objęte  gwarancją i opieką autorską w okresie zadeklarowanym w 
ofercie przez Wykonawcę. W okresie opieki autorskiej Wykonawca zobowiązuje się: 
dostosować system do zmian przepisów prawa bezpłatnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie 
zakłócającym jego pracy jednak nie dłuższym niż 10 dni od momentu uprawomocnienia się decyzji o 
wprowadzeniu zmian. W szczególności zobowiązuje się do dostosowania systemu do wymiany informacji z 
systemami centralnymi projektowanymi w ramach Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia. 
Aktualizacje mogą być instalowane przez dostawcę oprogramowania lub udostępniane bezpłatnie na 
zewnętrznym serwerze dostawcy oprogramowania i instalowane samodzielnie przez Zamawiającego. 
Wszystkie nowe moduły muszą integrować się z posiadanymi przez Zamawiającego systemami Eskulap oraz 
Medicus On Line na poziomie baz danych poprzez pobieranie i zapisywanie danych tak żeby nie było 
potrzeby ponownego wprowadzania informacji już raz wprowadzonej w bazie danych. 
Systemy informatyczne dostarczone uruchomione i wdrożone w ramach projektu będą realizowały również 
następujące zadania potrzebne do wprowadzenia pełnej dokumentacji medycznej : 
 
Zakażenia szpitalne 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 
Tak/Nie 

 

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. 

 

 

Informacja o ilości zabiegów operacyjnych w poszczególnych miesiącach:  
rodzaj zabiegu, 
nr. Księgi Głównej, 
czas trwania zabiegu, 
podział: czysty, brudny, czysto-skażony, skażony, 
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego, 
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego, 
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego, 

 

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

 

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

 

 
Prowadzenie rejestru obserwacji źródeł zakażenia: 
wkłucia obwodowe, centralne, dotętnicze i inne: cewniki moczowe, miejsca 
operowanego, odleżyn 

 

 Informacja o objawach wskazujących na zakażenie ( ból, zaczerwienienie itp.)  
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Formularze zgłoszeń podejrzeń lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu 
z powodu zakażenia lub  choroby  zakaźnej /rejestry tych zgłoszeń 
wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia 
zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową, 
prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę, 
wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia 
zachorowania) na gruźlicę, 
prowadzenie Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej, 

 

 

Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu 
choroby zakaźnej, 
prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia (wkłucia obwodowe, 
wkłucia centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje odleżyny, noworodki z 
rozgraniczeniem wagi  urodzeniowej 1<2500 2 > 2500), 
prowadzenie Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych, 
wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych, 
prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych, 
wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych, 
raporty zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 

 

 Analizy ilościowe zakażeń zakładowych  

 Analiza ilościowa zużycia środków dezynfekujących  

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

 

 

Monitorowanie o wystąpieniu: temperatury > lub= 38 stopni, antybiotykoterapii > 48 
godz, zastosowanie izolacji, reoperacji, przedłużeniu się pobytu > 7 dób, ponowne 
przyjęcie na oddział zachowawcze do 72h , oddział zabiegowe do 30 dni , ortopedii do 
1 roku 

 

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

 

 

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 szpitalnymi. 

 

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

 

 
Zlecenia 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 
Tak/Nie 

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

 

 

Planowanie i zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji 
przekazywanych z jednostek Zamawiającego, w tym: 
z Oddziału do Pracowni Patomorfologicznej, Pracowni Diagnostycznej, Przychodni, 
Bloku operacyjnego, innego Oddziału, Gabinetu lekarskiego, Laboratorium 

 

 Aplikacja zawiera indywidualną karta zleceń podań leków  
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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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 
Aplikacja pozwala na wprowadzanie wyników badań pacjenta wykonanych poza 
szpitalem. 

 

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

 

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

 

 
Aplikacja umożliwia przegląd wyników liczbowych w postaci graficznej dla wyników 
badań laboratoryjnych. 

 

 
Dział żywienia – diety 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 
Tak/Nie 

 Moduł umożliwia definiowanie diet żywnościowych.  

 Możliwość określenia kilkunastu różnych diet w jednym dniu  

 Moduł  umożliwia  obliczenie dla  każdej z  diet  informacji o wartościach odżywczych   

 
Możliwość definiowania informacji o składnikach odżywczych dla każdego z 
produktów. 

 

 

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

 

 
Tworzenie zbiorczego zestawienia z zamówieniem na posiłki dla pacjentów i 
pracowników z oddziałów. Liczba zamawianych posiłków w ramach diety może być 
różna. 
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Możliwość tworzenia zamówień na diety inne niż dla pacjentów w określonych 
komórkach organizacyjnych (same ilości bez wskazywania osób) z przeznaczeniem na 
prowadzenie bufetu. 

 

 Zbiorcze zestawienie wykorzystuje dane z ruchu chorych  

 Możliwość drukowania jadłospisu dla każdego oddziału oddzielnie  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Moduł umożliwia pogląd listy produktów potrzebnych do przygotowania danej diety.  

 
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. 

 

 
Współpraca z systemem księgowym w zakresie obsługi magazynu żywnościowego 
oraz dokumentów właściwych dla księgowości materiałowej 

 

 
 
Statystyka i Rozliczenia 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 
Tak/Nie 

 

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

 

 

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

 

 

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. 
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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 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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. 

 

 

Aplikacja pozwala na definicję kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika 
oraz rejestrację kolejek oczekujących do: 
-  komórek organizacyjnych; 
- procedur medycznych lub świadczeń wysokospecjalistycznych zdefiniowanych przez 
płatnika; 
- w systemie AP - KOLCE bezpośrednio z aplikacji (aplikacja jest zintegrowana z 
systemem AP-KOLCE). 

 

 

Aplikacja zapewnia możliwość wydruku karty oczekiwania dla pacjenta zawierającej 
podstawowe dane dot. oczekiwania wraz z planowanym terminem przyjęcia oraz 
wygenerowanie wykazu osób oczekujących w kolejce z zestawem danych jak np.: 
- Rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury medycznej/świadczenia 
wysokospecjalistycznego) 
- Kod kolejki 
- Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją) 
- Kategoria medyczna (pilny, stabilny) 
- Data wpisu (od .. do ..) 
- Data planowanej realizacji (od .. do ..) 
- Data skreślenia z kolejki (od .. do ..) 

 

 
Aplikacja pozwala  na przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii 
medycznych (przypadki pilne/przypadki stabilne) 

 

 
Aplikacja pozwala na rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia 
wraz z przyczyną zmiany 

 

 
Aplikacja pozwala na skreślenie pacjenta z listy oczekujących wraz z podaniem daty i 
powodu skreślenia oraz osoby dokonującej skreślenia. 

 

 
Aplikacja pozwala na prowadzenie i rozszerzanie słownika powodów skreślenia 
pacjenta z list oczekujących wraz z zapamiętaniem aktualnego kodu niezbędnego do 
sprawozdawania danych do NFZ i MZ. 
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Aplikacja ma możliwość zamknięcia wpisu do kolejki istniejącym pobytem, wizytą lub 
świadczeniem diagnostycznym. 

 

 

Aplikacja pozwala na generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i 
stabilne: 
Liczba oczekujących 
Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce 
Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym 
w rozporządzeniu) 

 

 

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); 
- Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących; 
- Eksport komunikatu LIOCZ – informacje o statystykach kolejek oczekujących; 
- Eksport komunikatu KOL – informacje o oczekujących na świadczenia 
wysokospecjalistyczne; 
- Import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących 
- Import komunikatu P_LIO – potwierdzenie statystyk przekazanych w komunikacie 
LIOCZ; 
- Generowanie i wydruk rachunków na podstawie szablonów oraz bez szablonów. 
Generowanie i eksport faktur elektronicznych. 

 

 
Aplikacja posiada wbudowane raporty i wykazy statystyczne dla lecznictwa otwartego, 
zgodnie z zapisami z sekcji Poradnia - gabinet. 

 

 

Aplikacja pozwala na wyznaczanie JGP za pomocą wbudowanego grupera JGP, 
zasilonego w aktualne charakterystyki JGP, wynikające z publikowanych zarządzeń 
prezesa NFZ, w zakresie umów: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

 

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

 

 

Aplikacja dla każdej wyznaczonej grupy: 
- wylicza wartości punktowe niezbędne do sprawozdawczości (taryfa podstawowa, 
dodatkowa, całkowita); 
- weryfikuje i jawnie prezentuje, czy grupa jest zakontraktowana z danym płatnikiem, w 
danej jednostce organizacyjnej, w okresie wypisu pacjenta ze szpitala oraz dla 
odpowiedniego trybu hospitalizacji; 
- wyznacza także inne potencjalne grupy w przypadku alternatywnej kwalifikacji  / 
okodowania świadczenia z jawnym oznaczeniem grupy najbardziej intratnej. 

 

 
Kolejka oczekujących 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 
Tak/Nie 

 Definicja kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika  

 Kolejki oczekujących do komórek organizacyjnych  

 
Kolejki oczekujących do procedur medycznych lub świadczeń wysokospecjalistycznych 
zdefiniowanych przez płatnika 

 

 Prowadzenie kolejek oczekujących  

 Wykaz osób oczekujących w kolejce  



49 | S t r o n a  

 

 
SIWZ – zwiększenie stopnia cyfryzacji w PCZ 
          49/66 

 
Przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki 
pilne/przypadki stabilne) 

 

 
Rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia wraz z przyczyną 
zmiany 

 

 

Generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne 
- Liczba oczekujących 
- Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce 
- Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym 
w rozporządzeniu) 

 

 
Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z 
zakresu sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujących 

 

 Komunikat LIOCZ – komunikat szczegółowy o kolejkach oczekujących  

 
Komunikat KOL – komunikat o kolejkach oczekujących do świadczeń 
wysokospecjalistycznych 

 

 Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych o kolejkach oczekujących  

 

Wydruk listy oczekujących z uwzględnieniem poniższych kryteriów 
- Rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury medycznej/świadczenia 
wysokospecjalistycznego) 
- Kod kolejki 
- Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją) 
- Kategoria medyczna (pilny, stabilny) 
- Data wpisu (od .. do ..) 
- Data planowanej realizacji (od .. do ..) 
- Data skreślenia z kolejki (od .. do ..) 

 

 
Sterylizatornia 

Nazwa 
sprzętu: 

Komputerowy system dokumentacji, zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w dziale centralnej 
sterylizacji wraz z modułami 

Numer 
parametru 

Rodzaj parametru 
Wymagana 

wartość 
parametru 

Oferowana 
wartość parametru 

WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU 

1 
System zostanie dostarczony w wersji pozwalającej na 
identyfikację pojedynczych narzędzi oznaczonych unikalnym 
kodem 2D DataMatrix, naniesionym w technologii DPM. 

TAK  

2 

System zostanie zintegrowany z posiadanym przez 
Zamawiającego systemem ogólnoszpitalnym, z wykorzystaniem 
standardu HL7 lub dowolnego innego wskazanego przez 
Zamawiającego, co najmniej w następującym zakresie: 

a. przekazywanie informacji o wysterylizowanym materiale 
użytym do zabiegów do dokumentacji medycznej pacjenta, 

b. przegląd dokumentacji archiwalnej opisującej przebieg 
ścieżki dekontaminacji konkretnego materiału w powiązaniu 
z dokumentacją medyczną pacjenta, 

c.funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów 
operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów, 

d. podgląd bieżącego statusu zestawu lub narzędzia (gdzie jest 
i co się z nim dzieje) dowolnego użytkownika materiału 
sterylnego.  

TAK  
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3 
System zapewni rejestrację obiegu materiału sterylnego 
obejmującą centralną sterylizatornię, zapewniającą 
ewidencjonowanie zgłaszanego i wydawanego materiału. 

TAK  

4 

System zapewni współpracę z urządzeniami technologicznymi 
Centralnej Sterylizatorni – rejestrację parametrów pracy 
posiadanych przez Zamawiającego myjni-dezynfektora oraz 
sterylizatorów, poprzez bezpośrednie podłączenie do 
sterowników urządzeń. 

TAK  

5 
Gwarancja pełnej informacji o obiegu materiału sterylnego w 
formie elektronicznej w powiązaniu z dokumentacją medyczną 
szpitala. 

TAK  

6 

Wprowadzenie danych początkowych niezbędnych do 
rozpoczęcia eksploatacji systemu: definicji narzędzi, zestawów i 
ich składów, struktur organizacyjnych, personelu, rodzajów 
opakowań i pojemników, zgodnie z danymi dostarczonymi przez 
Zamawiającego. 

TAK  

7 
Dostarczenie pełnej dokumentacji systemu (dokumentacja 
administratora, użytkownika, szkoleniowa). 

TAK  

8 
Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia dostarczane na 
bieżąco z instrukcją ich instalacji. W okresie gwarancji bezpłatnie. 

TAK  

9 Instalacja systemu na serwerze Zamawiającego. TAK  

10 System działający w oparciu o silnik bazy danych SQL Server. TAK  

11 
Stały nadzór serwisowy online w okresie gwarancji (bezpłatny) 
możliwości jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym. 

TAK  

12 
Przeprowadzenie cyklu szkoleń personelu centralnej sterylizatorni 
i pozostałych użytkowników, z obsługi systemu, w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym.  

TAK  

OGÓLNA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU 

13 Administracja systemem poprzez logowanie osób uprawnionych TAK  

14 
Wprowadzanie, definiowanie i konfiguracja danych, nadawanie 
uprawnień użytkownikom, nadzór nad prowadzeniem modyfikacji 
danych i historia tych modyfikacji. 

TAK  

15 

Tworzenie bibliotek narzędzi i zestawów, z możliwością 
modyfikacji, oraz z możliwością zamieszczania dokumentacji 
fotograficznej, z bankiem danych o narzędziach i zestawach. 
Pełna kontrola historii modyfikacji każdego zdefiniowanego 
zestawu, obejmujących wszystkie jego charakterystyczne cechy. 

TAK  

16 
Zarządzanie personelem CS w części wymaganej w procesie 
obiegu materiału sterylnego,  nadawanie personelowi uprawnień, 
wyposażenie w spersonalizowane identyfikatory z kodami 

TAK  

17 

System zapewni pełną archiwizację wszystkich danych 
z poszczególnych modułów i udokumentowanie pracy systemu 
w formie elektronicznej i papierowej (drukowanie raportów, 
statystyk, zestawień). Zakres dokumentacji określa użytkownik. 

TAK  

18 

Automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obróbki 
narzędzi w każdej jego fazie w obrębie CS bez ingerencji 
użytkownika, zapewniające przypisanie wykonywanych czynności 
do personelu fizycznie je wykonującego- wszystkie czynności 
technologiczne objęte nadzorem systemu zawsze 
dokumentowane są ze wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego 

TAK  
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członka personelu. 

19 
Informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub 
narzędziem (status), dostępna na wszystkich stanowiskach. 

TAK  

20 

Możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku 
roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego 
zestawu. Możliwość wprowadzenia uwag które bezwzględnie 
muszą zostać potwierdzone przez personel funkcyjny. 

TAK  

21 

Możliwość interaktywnego pakowania zestawu. Przekazywanie 
informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie 
zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, 
przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych 
wyglądu danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. 
Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w trakcie 
pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami. 

TAK  

22 

Drukowanie dwudzielnych, dwukrotnie przylepnych,  etykiet 
jednorazowego obiegu z testem chemicznym, umożliwiających 
identyfikację zestawów po sterylizacji i umieszczenie ich w 
dokumentacji medycznej pacjenta.  

TAK  

23 
Zapewnienie eliminacji wydania nie wysterylizowanych, lub 
przeterminowanych wyrobów do odbiorcy. 

TAK  

24 
Zapewnienie eliminacji wydania materiału dla którego nie została 
utworzona kompletna dokumentacja potwierdzająca prawidłowy 
przebieg ścieżki dekontaminacji tego materiału. 

TAK  

25 
Swobodne definiowanie procedur wynikowego wyznaczania 
kosztów i nakładów na sterylizację. 

TAK  

26 
Automatyczne naliczanie kosztów sterylizacji w czasie 
rzeczywistym. 

TAK  

27 
Dynamiczne tworzenie statystyk dla wskazanych przez 
zamawiającego kryteriów. 

TAK  

28 
Identyfikacja pojemników transportowych oznaczonych kodem 
kreskowym wraz z ich aktualną zawartością. 

TAK  

29 
Identyfikacja zestawu przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika 
tacy narzędziowej. 

TAK  

30 
Identyfikacja materiału rozłożonego na siatce narzędziowej przez 
odczyt kodu kreskowego jej oznacznika 

TAK  

31 Integracja z systemem HIS  TAK  

32 
Identyfikacja materiału rozłożonego w koszu sterylizacyjnym 
przez odczyt jego oznacznika 

TAK  

33 
Identyfikacja zestawu przez wybór z listy ekranowej lub odczyt 
kodu kreskowego z listy zestawów w skoroszycie lub odczyt 
etykiety obiegowej 

TAK  

WYMAGANE LICENCJE STANOWISKOWE I ICH OPIS 

Stanowisko zarządzania  x1 licencja 

33 Zadanie administratora systemu: 
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 Definiowanie użytkowników materiału sterylnego- 
wewnętrznych i zewnętrznych 

 Definiowanie personelu, wraz z nadawaniem uprawnień 

 Definiowanie cennika usług sterylizacyjnych 

 Definiowanie pojemników transportowych używanych w CS, 
predefiniowany bank pojemników 

 Definiowanie rodzajów opakowań używanych w CS, 
predefiniowany bank opakowań 

 Definiowanie testów mycia i dezynfekcji, sterylizacji, 
predefiniowany bank testów 

 Definiowanie struktur obrazujących sposób pakowania 
zestawów i narzędzi (definicji pakowania) wraz z 
przypisywaniem do definicji okresu ważności oraz szacunkowej 
objętości pakietu. 

 Definiowanie składników (narzędzi) wraz z procedurami 
postępowania, dostęp do predefiniowanych bibliotek 
składników  

 Wprowadzanie danych podstawowych zestawów: nazwa, opis, 
symbol, użytkownik 

 Definiowanie składu zestawu, zestawienie ilościowe składników 
w zestawie. 

 Przydzielanie wyceny do zestawu 

 Przydzielanie definicji pakowania do zestawu 

 Określanie i przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji, 
pakowania, sterylizacji do zestawu 

 Przydzielanie fotografii i innych plików multimedialnych do 
zestawu 

 Dostęp do historii modyfikacji zestawu 

 Podgląd i zarządzanie zestawami i narzędziami dowolnie 
wybranego użytkownika 

 Dodawanie, zmiana ilości identycznych zestawów i narzędzi 
wybranego użytkownika, wyrejestrowanie zestawów po kasacji 

 Zestawienie ilościowe składników (narzędzi) dowolnie 
wybranego użytkownika 

 Podgląd bieżącego stanu urządzeń- sterylizatorów, myjni 

 Podgląd wsadów aktualnie kompletowanych, 
skompletowanych lub znajdujących się w myjniach bądź 
sterylizatorach 

 Monitoring materiału znajdującego się w każdej ze stref CS, ze 
szczegółami (gdzie jest i co się z nim dzieje) 

 Dostęp do zestawienia kosztów sterylizacji dla wybranego 
okresu obrachunkowego 

 Przegląd obiegów wszystkich dostępnych zestawów i narzędzi 

 Szczegóły dowolnego wybranego obiegu zestawu lub narzędzia 

 Wyszukanie dowolnego obiegu na podstawie kodu z etykiety 
obiegowej 

 Raport sumaryczny dla dowolnego obiegu zestawu lub 
narzędzia 

 Statystyka obiegów w dowolnie wybranym dniu, w zestawieniu 
dziennym oraz miesięcznym 

 Statystyka zużycia testów i opakowań 

 Statystyka aktywności personelu. 

TAK  
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Stanowisko strefy brudnej  x1 licencja 

34 Zadanie przyjęcia materiału do CS: 

 Przyjęcie zlecenia na sterylizację wprowadzonego przez 
użytkownika materiału sterylnego lub wystawianie zlecenia w 
zastępstwie użytkownika 

 Identyfikacja wypożyczeń wewnętrznych materiału sterylnego, 
obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej która 
zużyła dany materiał 

 Kompletacja narzędzi i zestawów nieidentyfikowalnych na 
siatkach narzędziowych po przyjęciu materiału 

 Oznaczanie przez użytkownika pojemników transportowych 
etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym 

 Oznaczanie przez użytkownika tac narzędziowych (zestawów) 
etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym 

 Przydzielanie do zestawu oznaczonych tac narzędziowych oraz 
kontenerów (jeśli są używane). 

TAK  

35 Zadanie mycia i dezynfekcji ręcznej: 

 Udokumentowanie (potwierdzenie) mycia w myjni 
ultradźwiękowej 

 Udokumentowanie (potwierdzenie) procedur ręcznego mycia i 
dezynfekcji 

 Możliwość wprowadzania uwag przez użytkowników 

 Udokumentowanie (potwierdzenie) przekazania materiału 
przez okno podawcze na stronę czystą. 

TAK  

36 Zadanie mycia i dezynfekcji automatycznej: 

 Kompletacja zestawów i narzędzi do modułu wsadowego do 
myjni 

 Przydzielanie testów mycia i dezynfekcji dla wsadu do myjni 
automatycznej 

 Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do myjni 

 Kontrola poprawności wybranego programu mycia i 
dezynfekcji 

 Przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji 

 Możliwość wycofania wsadu z myjni w przypadku 
nieprawidłowości 

TAK  

Stanowisko strefy czystej  x1 licencja 

37 Zadanie wyładunku z myjni-dezynfektora 

 Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu z myjni 

 Weryfikacja testów mycia i dezynfekcji przydzielonych do 
wsadu, weryfikacja poprawności mycia i dezynfekcji dla wsadu, 
weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia i 
dezynfekcji jako czynności wymagane do zwolnienia wsadu po 
myciu 

 Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę 
brudną.  

TAK  

38 Zadanie pakietowania narzędzi: 
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 Weryfikacja skuteczności mycia zestawu na stanowisku 
pakietowania 

 Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę 
brudną 

 Kontrola pakietowania zestawów wielotacowych na różnych 
stanowiskach pakietowania 

 Interaktywna kontrola składu zestawu, rozłożenia składników 

 Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawności weryfikacji 
zestawu 

 Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur 
konserwacyjnych lub przekazania narzędzi do konserwacji 

 Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania 
zestawu lub narzędzia 

 Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do 
użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania 
zestawu, możliwość jednorazowej zmiany definicji pakowania 
oraz ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do 
użycia 

 Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia, 
możliwość dodrukowania etykiety obiegowej dla zestawu lub 
narzędzia. 

TAK  

39 Zadanie załadunku materiału do sterylizatora: 

 Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych 

 Kompletacja materiału na wózku (module wsadowym) do 
sterylizatora 

 Kontrola wzorca załadunku sterylizatora, szacowanie objętości 
wsadu na podstawie danych cząstkowych określonych w 
definicjach pakowania narzędzi i zestawów, wizualizacja 
rozłożenia materiału w obrębie wsadu 

 Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji dla 
poszczególnych elementów wsadu na podstawie wcześniej 
zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiału list 
dopuszczalnych programów 

 Przydzielenie wymaganych testów do wsadu, przydzielenie 
wsadu do konkretnego cyklu sterylizacji 

 Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do 
sterylizatora 

 Możliwość wycofania wsadu ze sterylizatora w przypadku 
nieprawidłowości z potwierdzaniem konieczności 
przepakowania wsadu 

TAK TAK 

Stanowisko strefy sterylnej  x1 licencja 

40 Zadanie zwalniania po sterylizacji: 

 Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu ze 
sterylizatora 

 Weryfikacja testów sterylizacji przydzielonych do wsadu 

 Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla wsadu, 
weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu sterylizacji. 

 Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla poszczególnych 
zestawów i narzędzi, możliwość wycofania do przepakowania i 
ponownej sterylizacji. 

TAK  
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49 Zadanie obsługi magazynu sterylnego: 

 Monitoring bieżącego stanu magazynowego wyrobów 
sterylnych 

TAK  

41 Zadanie wydania materiału z CS 

 Kompletowanie materiału do wydania dla konkretnego 
użytkownika 

 Potwierdzenie wydania materiału dla konkretnego użytkownika 

 Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących 
wydawanego materiału. 

TAK  

42 
 Integracja z urządzeniami może odbywać się poprzez port 

drukarkowy urządzenia  
TAK  

 

Nazwa 
sprzętu: 

Wyposażenie komputerowego systemu dokumentacji, zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w 
Centralnej Sterylizacji  wraz z modułami 

Numer 
parametru 

Rodzaj parametru 
Wymagana 

wartość 
parametru 

Oferowana 
wartość parametru 

AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 

1.  Oznaczniki tac narzędziowych 200 szt.   

Wykonane ze sprężynującej stali kwasoodpornej. Wyposażone w 
uchwyty umożliwiające zamocowanie na krawędzi tacy 
narzędziowej. Wymiary minimalne pola roboczego to 80x30mm. 

TAK   

2.  Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną 3 rolki   

Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną przeznaczone do 
użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Typu sandwich- 
dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna 
warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z 
perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. 
Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. 

TAK   

3.  Etykiety oznacznikowe do oznaczania tac narzędziowych 2 rolki   

Etykiety oznacznikowe, poliestrowe, białe, błyszczące, z klejem 
akrylowym, o wymiarach pojedynczej etykiety nie mniejszych niż 
30 x 80 mm, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach 
etykiet.  Odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz na środowisko 
panujące w myjniach- dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich 
pracy.  

TAK   

4.  Taśma barwiąca żywiczna 2 rolki   

Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych, 
przeznaczona do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. 
Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety 
+ 6mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor 
czarny. 

TAK   

5.  Taśma barwiąca woskowa 5 rolek   
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Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych, 
przeznaczona do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. 
Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety 
+ 4mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor 
czarny. 

TAK  

6.  

Parametry minimalne: przystosowany do odczytu kodów 2D o 
dużej gęstości nanoszonych na narzędziach chirurgicznych i 
innych; przystosowany do obsługi technologii DPM (Direct Part 
Marking); odczytywane kody 2D: DataMatrix, QR Code, Micro QR 
Code; wyposażony w technologię wizyjną odczytywania kodów, 
gdzie czujnik to matryca o gęstości nie mniej niż 1280x960 pixeli; 
automatyczne doświetlanie kodu, możliwość doświetlania 
światłem kierunkowym oraz rozproszonym; zintegrowany 
celownik wskazujący środek pola odczytu; interfejs do komputera: 
RS232 oraz/lub USB; dostarczany w komplecie z wymaganym 
okablowaniem. 

tak  

 
 
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna  
Dzięki temu modułowi Placówka Medyczna 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 
przychodni w związku z  wchodzącymi przepisami..  Zaprojektowany system elektronicznego 
przechowywania danych posiadać będzie szereg zabezpieczeń. Najważniejsze z nich to: całość komunikacji 
pomiędzy elementami systemu   szyfrowana 128-bit SSL. 
Dostarczony moduł musi być zintegrowany na poziomie bazy danych z oprogramowaniem pracującym w 
całej placówce. Moduł wykorzystuje zapisywane dane przez ten system w całym zakresie danych. Moduł 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej korzysta z uruchomionego Repozytorium dokumentacji.  
Repozytorium dokumentów elektronicznych gromadzi wykonania dokumentów we wszystkich wersjach 
zdefiniowanych przez użytkowników systemu. Repozytorium dokumentów pozwala na podgląd starszych 
wersji tego samego dokumentu w ramach danego kontaktu. Ekran repozytorium zawiera wszystkie 
zmodyfikowane dokumenty wraz z możliwością ich wydruku. Moduł EDM umożliwia śledzenie zmian 
wprowadzonych przez użytkownika na danych dokumentach razem z rejestracja dokonanych zmian w 
osobnym rejestrze. Moduł umożliwia składanie podpisów elektronicznych dla dokumentacji medycznej. 
Moduł przechowuje informacje  o osobie oraz dacie złożenia podpisu, umożliwia podpisywanie dokumentu 
jednoosobowo lub przez więcej niż jednego użytkownika. 
 
EDM 

Lp. Opis 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 
Tak/Nie 

1     

Moduł EDM zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych 
medycznych dzięki:  
 autoryzacji dokumentów poprzez zastosowanie mechanizmów kryptografii  
- podpisu cyfrowego z wykorzystaniem własnego banku podpisu   elektronicznego, 
zabezpieczeń wewnętrznych modułu EDM 
- podpisu z wykorzystaniem osobistego certyfikatu pracownika   
-podpisu z wykorzystaniem certyfikatu ePUAP  
Dostęp do dokumentacji tylko dla autoryzowanych użytkowników czy 
uprawnionego personelu. Wymagane jest wprowadzenie unikalnego loginu i hasła 
użytkownika, aby możliwe było zalogowanie do aplikacji. Aplikacja spełnia 
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minimalne wymagania odnośnie długości i stopnia skomplikowania hasła oraz 
wymaga jego okresowej zmiany. 

2     
Tworzenia kompletnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej  HL7CDA 
- budowy elektronicznego rekordu pacjenta – zgodnego z P1w momencie jego 
pełnego uruchomienia. 

 

3     

System umożliwia zarejestrowanie oraz prowadzenie w formie elektronicznej: 
dokumentacji Lekarskiej, 
dokumentacji Pielęgniarskiej, 
z wykorzystaniem podpowiedzi do konkretnych pól tekstowych. 

 

4     
System umożliwia przypisanie formularzy dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej 
do konkretnej poradni. 

 

6     System umożliwia skorzystanie z szablonów przy dodawaniu dokumentacji.  

7     

System umożliwia automatyczne zebranie i wygenerowanie dokumentacji 
zbiorczej wymaganej rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania. 

 

8     

Możliwość generowania dokumentacji indywidualnej pacjenta wymaganej 
rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania, w tym co najmniej: 
- historia zdrowia i choroby; 
- historia choroby; 
- karta noworodka; 
- karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego; 
-  karta uodpornienia, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej; 
- kartę gorączkową; 
- wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem, jeżeli nie zostały wpisane w historii 
choroby; 
- wyniki konsultacji, jeżeli nie zostały wpisane w historii choroby 

 

9     
System umożliwia zarejestrowanie dodatkowych opisów procedur/świadczeń 
z wykorzystaniem szablonów. 

 

10   
  

System umożliwia graficzną prezentację wartości badań pacjenta, takich jak: 
 wyniki badań laboratoryjnych 
wyniki pomiaru ciśnienia 

 

11   
  

Moduł na podstawie danych już zgromadzonych w systemie medycznym 
umożliwia użytkownikowi na stworzenie dokumentów (automatyczne 
uzupełnianie pół ) elektronicznych oraz ich wydrukowanie 
Karta Statystyczna, 
Karta Zgonu, 
Karta Zgłoszenia zachorowania na AIDS lub zgłoszenia zakażenia HIV, 
Karta Zgłoszenia zgonu lub podejrzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej, 
Karta Zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną, 
Karta Zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę 
przenoszoną drogą płciową, 
Karta zgłoszenia Patogenu Alarmowego, 
Karta zgłoszenia zakażenia, 
Karta Zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na gruźlicę, 
Karta Zgłoszenia nowotworu złośliwego. 

 

12   
  

System umożliwia odnotowanie epikryzy/zaleceń/recept z wykorzystaniem 
szablonów/wzorców. 
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16   
  

System umożliwia wydruk dokumentacji pacjenta pojedynczo lub w zestawie także 
po wcześniejszym jej wydrukowaniu. 

 

17   
  

System umożliwia definiowanie przez administratora szablonów dla wywiadu 
lekarskiego. 

 

18   
  

System umożliwia rejestrację danych o stosowanych lekach i alergiach. 
 

19   
  

System umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji o chorobach 
a w szczególności: przebytych chorobach, chorobach w rodzinie. 

 

31   
  

System umożliwia automatyczne generowanie procedur rozliczeniowych na 
podstawie wprowadzonych danych.  

 

32   
  

Wypisywanie recept z wykorzystaniem katalogu leków refundowanych 
(informacja o poziomach odpłatności wraz z zakresem wskazań). 

 

33   
  

Możliwość dodawania dowolnych plików powiązanych z danym pacjentem oraz 
wizytą. 

 

34   
  

Możliwość dołączania zeskanowanej papierowej dokumentacji medycznej 
dostarczonej przez pacjenta. 

 

35   
  

Mechanizm blokowania historii choroby pacjenta do edycji po określonym czasie. 
Ewidencja wniosków o udostępnienie historii choroby. 

 

36   
  

System umożliwia generowanie zbiorczego zestawienia ilości punktów w ramach 
pobytu. 

 

37   
  

System umożliwia wykorzystanie dokumentacji w miejscach udzielania świadczeń 
ambulatoryjnych a w szczególności: 
poradniach specjalistycznych, 
gabinetach zabiegowych, 
pracowniach. 

 

 
 
 
Portal Internetowy 
 
Oferowany Portal ma na celu zapewnienie kompleksowej, ustandaryzowanej i uproszczonej obsługi 
procesów związanych z usługami medycznymi oraz dostarczenie istotnych informacji, patrząc szczególnie 
ze strony pacjenta. 
Portal spełnia poniższe wymagania: 
Wymagania ogólne 
nowoczesny interfejs responsywny; 
prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; 
pojedyncze logowanie (single sign-on, SSO) dające dostęp do wszystkich usług danego użytkownika; 
zgodność z wymaganiami WCAG 2.0: 
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 e-Tłumacz.  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 powyżej. 
- rozwiązania dla osób niedowidzących 



59 | S t r o n a  

 

 
SIWZ – zwiększenie stopnia cyfryzacji w PCZ 
          59/66 

Uzupełnienie platformy do świadczenia e-usług pod kątem potrzeb niewidomych użytkowników 
komputerów.  Rozwiązanie składa się z oprogramowania do syntezy mowy w połączeniu z czytnikiem 
ekranu i pozwala obsługiwać komputer i zainstalowane w nim programy przez osobę, która całkowicie nie 
widzi. Sprawia, że niewidomi mogą być zintegrowani cyfrowo — korzystają z szybkiego dostępu do 
informacji i usług. O ile zachodzi taka potrzeba, użytkownik może przejść do trybu pracy dla osób 
niedowidzących pobierając dodatkowe oprogramowanie – tzw. „wtyczkę”. 
 
Portal E-usług pełni funkcje serwisu informacyjnego dla publikacji treści (dane różnych typów) statycznych i 
dynamicznych, oraz interfejsu dostępowego dla pacjentów do usług telekonsultacji i telediagnostyki. 
Portal współpracuje z systemami informatycznymi przychodni w trybie bezpośredniej integracji na 
poziomie baz danych (widok, migawka) i usług (WebServices). 
W relacjach łączności zewnętrznej przewiduje się zastosowane mechanizmów ochrony w postaci 
uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i kodowania danych w zależności od ich zastosowań i stopnia 
poufności. 
Dostęp do portalu podlega indywidualnemu uwierzytelnianiu (identyfikator, kod dostępu) i jest chroniony 
kryptograficznie na poziomie transmisji danych (Secure Socket Layer – SSL). Uwierzytelnianie ma być 
możliwe za pomocą: 
Podpisu elektronicznego kwalifikowanego – pacjenci, pracownicy, 
Stosowanie profilu zaufanego ePUAP – dla pacjentów oraz personelu, 
Unikalnego loginu i hasła. 
 
Charakterystyka funkcjonalna 
aktualizacja serwisu informacyjnego przez użytkowników bez umiejętności tworzenia stron WWW i 
znajomości wymaganych do tego standardów (HTML, XHTML, DHTML, CSS, itp.), 
oddzielenie treści od wyglądu (prezentacji), 
utrzymanie jednolitego wyglądu i struktury, 
funkcje CMS (systemu zarządzania treścią), 
umożliwienie współdziałania wielu osób przy publikacji, 
umożliwienie tworzenia otwartych publikacji, w których każdy czytelnik może wyrazić swoją opinię (fora 
wewnętrzne dla zarejestrowanych użytkowników/pacjentów i lekarzy), 
dodatkowe funkcje, jak wyszukiwanie, ułatwienia w linkowaniu stron, automatyczne datowanie, 
formatowanie obrazków etc. 
Istnieją odpowiednie narzędzia wspomagające autorów i użytkowników w zarządzaniu treścią. 
Najważniejsze cechy systemu zarządzania zawartością: 
elastyczność systemu, łatwość rozbudowy i zmian w systemie, 
możliwość wykorzystania gotowych szablonów do przygotowania poszczególnych stron i dokumentów - 
wyeliminowanie konieczności powtarzania standardowych fragmentów kodu HTML oraz standardowych 
elementów serwisu, 
możliwość definiowania standardowej struktury i elementów strony WWW,  
możliwość zdefiniowania etapów procesu publikacji: korekta, zatwierdzanie, publikacja i archiwizacja, 
możliwość zdefiniowania uprawnień osób na poszczególnych etapach przygotowania treści dla 
poszczególnych grup autorów, redaktorów, administratorów strony – możliwość rozdzielenia prac nad 
systemem na zespoły odpowiedzialne za poszczególne elementy: treść, grafikę, wyświetlanie, operacje na 
bazie danych, 
możliwość budowania różnych modeli otwartych forów (w szczególności adnotacji do publikowanych 
materiałów), 
oddzielenie operacji bazodanowych od kodu odpowiedzialnego za prezentację danych, 
rozdzielenie kodu wykonywalnego od kodu odpowiedzialnego za wyświetlanie i wygląd strony (HTML, 
grafika). 
 
Funkcjonalność 
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Portal będzie dostępny w Internecie oraz w interaktywnym stanowisku informacyjnym (informacje) i będzie 
zawierał  następujące grupy informacji: 
Serwis informacyjny:  
informacje o Placówce – profil działalności i specjalizacja medyczna, informacje teleadresowe, godziny 
otwarcia i godziny przyjęć, prezentacja topologicznego położenia gabinetów i jednostek organizacyjnych 
(mapa), informacje o personelu, itp. 
Informacje o strategiach rozwoju, planach, realizowanych programach, zamówieniach publicznych. 
Informacje o strategiach rozwoju, planach, realizowanych programach, zamówieniach publicznych 
 
Usługi medyczne:  
informacje na temat świadczonych usług medycznych (katalog usług/procedur), szczegółowa lista schorzeń, 
których leczenia podejmuje się PLACÓWKA,  
informacje o lekarzach realizujących procedury medyczne, informacje o dostępności poszczególnych 
lekarzy oraz godziny ich przyjęć,  
poradniki i instruktaże o charakterze ogólnym i profilaktycznym. 
 
Informacje o warunkach świadczenia usług: 
artykuły i publikacje poświęcone poszczególnym typom schorzeń jak również informacje o ich przyczynach, 
sposobach leczenia, możliwościach przeciwdziałania itd., 
publikacje poświęcone szeroko rozumianej profilaktyce oraz promocji zdrowego trybu życia, 
informacje na temat praw i obowiązków pacjenta, 
informacje dla odwiedzających na temat możliwości zakwaterowania, godzin przyjęć, 
informacje na temat organizowanych seminariów oraz spotkań na terenie Placówki.  
 
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. 
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 z usługą e-Podpis. 
System jest przystosowany do stosowania podpisu cyfrowego i obsługi własnego banku podpisu 
elektronicznego (niekwalifikowanego) (Wykonawca dostarczy dla zamawiającego bank podpisu 
elektronicznego - niekwalifikowanego) 
uwierzytelnienie w Systemie z wykorzystaniem karty kryptograficznej wszystkich użytkowników którym 
zostały przydzielone takie uprawnienia, 
wskazanie osób mających prawa do podpisania danych typów dokumentów oraz wybrania z tej listy 
konkretnych osób podpisujących dany dokument, 
podpisywanie dokumentów tworzonych w Systemie podpisem cyfrowym z wykorzystaniem karty 
inteligentnej przez wszystkich użytkowników którym zostały przydzielone takie uprawnienia 
 
Podpis elektroniczny  
 

Lp. 
Minimalne wymagania - Podpis elektroniczny 

Potwierdzenie 
funkcji przez 
wykonawcę 
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Tak/Nie 

 Wykonawca dostarczy centrum podpisu elektronicznego niekwalifikowanego i 
zainstaluje go na przeznaczonym do tego serwerze (centrum certyfikacji podpisu 
elektronicznego - niekwalifikowanego) 

 

 Konfiguracja uprawnień użytkowników mających otrzymać prawa posługiwania 
się certyfikatami. 

 

 Zarządzanie użytkownikami sytemu, w tym możliwość: 
przydzielania im certyfikatów, 
nadawania uprawnień, 
manualnego nadawania haseł, 
automatycznego nadawania haseł, 
nadawania haseł tymczasowych. 

 

 Możliwość automatycznego generowania hasła na podstawie zdefiniowanych 
reguł bezpieczeństwa. 

 

 Zapis do logu szczegółowych informacji ułatwiający kontrolę nad procesem 
logowania użytkowników. 

 

 Kompletna dokumentacja dla użytkownika zawierająca szczegółowe opisy wraz z 
ilustracjami poglądowymi procesu logowania i zarządzania hasłami.  

 

 Kompletna dokumentacja dla administratora zawierająca przykładową 
konfigurację urzędów certyfikacji wraz z ilustracjami poglądowymi (ustawienia, 
import / eksport certyfikatów i list odwołań), ustawienia serwera LDAP oraz stacji 
roboczych. 

 

 Otwieranie i wyświetlanie dokumentów w formacie XML, PDF, XPS oraz obrazów 
w formacie JPG. 

 

 Weryfikacja poprawności dokumentów XML względem Schematu XML (XSD).  

 Podpisywanie dokumentów XML.  

 Wykorzystanie certyfikatów kwalifikowanych i/lub niekwalifikowanych do 
składania podpisu elektronicznego. 

 

 Umożliwienie składania podpisu elektronicznego z wykorzystaniem kart 
magnetycznych lub chipowych 

 

 Możliwość złożenia wielu podpisów elektronicznych przy jednokrotnym podaniu 
numeru PIN do karty inteligentnej 

 

 Weryfikacja podpisu elektronicznego  

 Możliwość konfiguracji żądań podpisów dla każdego z dokumentów dostępnych 
w systemie: 
definiowanie osoby lub funkcji pracownika podpisującego, 
definiowanie celu złożenia podpisu, 
definiowanie oczekiwanego miejsce złożenia podpisu, 
określenie terminu złożenia podpisu względem daty tworzenia dokumentu, 
określenie miejsca zasobu dyskowego, na którym będą składowane pliki. 

 

 Możliwość określenia osób mających prawa do podpisania danych typów 
dokumentów oraz wybrania z tej listy konkretnych osób podpisujących dany 
dokument. 

 

 Opisywanie dokumentów przez zbiór metadanych, zawierających m.in. dane 
pacjenta, dane osoby tworzącej dokument, jednostkę/komórkę organizacyjną, 
rodzaj dokumentu, datę utworzenia, datę podpisania, datę udostępnienia. 

 

 Możliwość  przechowywania kolejnych wersji tych samych dokumentów.  

 Utrwalanie i zabezpieczanie dokumentów w Archiwum Dokumentów  
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Elektronicznych  

 Wczytywanie zewnętrznych dokumentów, umożliwienie złożenia podpisu 
elektronicznego pod nimi oraz przekazywanie ich do Archiwum Dokumentów 
Elektronicznych  

 

 
Dostawa podpisu Kwalifikowanego: 
W ramach zamówienia Wykonawca musi dostarczyć 50 sztuk podpisów kwalifikowanych aktywnych przez 
cały zadeklarowany okres gwarancji na oprogramowanie. Podpisy musza być aktywowane na 30 dni przed 
protokółem końcowym. 
Dodatkowo oferowany system musi mieć wbudowany podpis za pomocą ePUAP 
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 ePUAP-u. 
 
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. 
 
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.  
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Schemat organizacji pracy: 
Niesłyszący interesant wchodzi do Rejestracji/Punktu Obsługi Pacjenta 
Już przy wejściu widzi graficzną informację o dostępnej usłudze Tłumacza on-line. 
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). 
Pracownik placówki loguje się na platformę Tłumacza on-line, po czym łączy się z dostępnym, 
certyfikowanym tłumaczem języka migowego. 
Tłumacz języka migowego dokonuje profesjonalnego tłumaczenia, dzięki czemu pracownik i niesłyszący 
interesant sprawnie się komunikują. powyżej. 
 
rozwiązania dla osób niedowidzących  
Uzupełnienie platformy do świadczenia e-usług pod kątem potrzeb niewidomych użytkowników 
komputerów.  Rozwiązanie składa się z oprogramowania do syntezy mowy w połączeniu z czytnikiem 
ekranu i pozwala obsługiwać komputer i zainstalowane w nim programy przez osobę, która całkowicie nie 
widzi. Sprawia, że niewidomi mogą być zintegrowani cyfrowo — korzystają z szybkiego dostępu do 
informacji i usług. O ile zachodzi taka potrzeba użytkownik może przejść do trybu pracy dla osób 
niedowidzących pobierając dodatkowe oprogramowanie – tzw. „wtyczkę”. 
 
Opis wymaganych prac oraz usług  
 
Wdrożenie Informatycznego Systemu Zintegrowanego - 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 
Integracje z posiadana  bazą 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: 
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.  
Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, na dokumentach i sprzęcie 
Zamawiającego w obiektach Zamawiającego w Sierpcu przy ul. Słowackiego 32. 
Wykonawca zapewni realizację szkoleń użytkowników gwarantujące właściwe przeszkolenie pracowników, 
potwierdzone podpisem szkolonego na protokole przeszkolenia, jednak w wymiarze nie mniejszym niż 
240h dla części białej, 240h dla części szarej, 40h dla części administracyjnej oraz 24h dla administratorów. 
Szkolenia będą prowadzone w grupach maksymalnie do 10 użytkowników oraz do 4 administratorów. 
Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej. 
Przeprowadzenia dodatkowych prac wdrożeniowych w zakresie modułów które są już użytkowne przez 
Zamawiającego jeżeli wymaga tego realizacja tego zamówienia w celu uzyskania pełnego EDM. 
Przeprowadzenie testów poprawności działania ZSI, w warunkach rzeczywistych Zamawiającego  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności w siedzibie Zamawiającego osób realizujących 
kolejne etapy wdrożenia ZSI  
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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. 
 
Harmonogram realizacji całego zamówienia określa załączony do dokumentacji przetargowej 
Harmonogram Rzeczowo Finansowy. 
 
 
Zasady gwarancji oraz obsługi po okresie gwarancji dla systemy ZSI opisanego w załączniku nr 1 - opis 
przedmiotu zamówienia. 
 
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 
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 
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. 
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.  
Wszelkie błędy będą zgłaszane przez wyznaczony i wskazany w umowie personel Zamawiającego drogą 
elektroniczną w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie jest to możliwe telefonicznie.  
Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzania otrzymanego zgłoszenia drogą 
elektroniczną.  
W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe błędy na swój 
koszt w terminie określonym w serwisie gwarancyjnym.  
Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisu gwarancyjne na zasadach określonych poniżej: 
Dostępność usług gwarancyjnych dla ZSI   – 8:00 – 16:00 w dni robocze 
Usuwanie błędów w oprogramowaniu (godziny robocze liczone w dniach pracy Zamawiającego) 
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  
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Błąd krytyczny Czas  

Czas reakcji 6 h 

Czas naprawy 12 h 

 
błąd niekrytyczny  - oznacza ograniczenie działania oprogramowania ZSI 
 
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: 
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.  
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, 
potwierdzenie zakończenia prac naprawczych przez Wykonawcę może zostać wydane wyłącznie przez 
upoważnioną przez Zamawiającego osobę; 
W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 
Dostarczanie nowych wersji oprogramowania ZSI uwzględniających: 
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 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, 
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. 
Na dzień podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni, że ZSI działa poprawnie i 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.  
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu ustawowej rękojmi . 
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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. 
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, 
produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek działania, lub zaniechania Wykonawcy, 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie od daty protokołu 
odbioru danego sprzętu,  
dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub nowszy), 
Zgłaszanie awarii sprzętu przez Zamawiającego: 
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.  
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, 
potwierdzenie zakończenia prac naprawczych przez Wykonawcę może zostać wydane wyłącznie przez 
upoważnioną przez Zamawiającego osobę; 
wykonywanie całej usługi naprawy w miejscu instalacji w siedzibie Zamawiającego, 
zgłaszanie uszkodzeń 7 dni w tygodniu. 
Szczegółowe warunki gwarancji okresu oraz czasu naprawy zostały określone dla każdego urządzenia w 
jego opisie. 
 
 
 
 
………………………………………………..    …………………………………………… 
/ miejscowość, data /                                                  / podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej/ 
 
 


