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Załącznik nr 1A do SIWZ 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu 
 

1. Wstęp 

W niniejszym załączniku do SIWZ Zamawiający zawarł wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne jakie musi spełnić 
System stanowiący przedmiot dostawy i wdrożenia. 
Dla spełnienia wymagań stawianych wobec Systemu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne 
Oprogramowanie oraz konfigurację Systemu. 
 

Wymagania zdefiniowane w tabelach podzielone zostały na: 

 Podstawowe tj. obligatoryjne (skrót WP w tabelach z wymaganiami) – są to wymagania, które 

muszą być spełnione dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, 
 Funkcjonalności, które zostaną zaprezentowane i poddane weryfikacji z wykorzystaniem 

próbki dostarczonej w zestawie demonstracyjnym dołączonym do oferty Wykonawcy (skrót 
PRÓBKA w tabelach z wymaganiami). 

 

2. Słownik Pojęć 

Użyte w dokumencie skróty i pojęcia należy rozumieć w sposób przedstawiony w poniższej tabeli: 
 

Pojęcie / Skrót Wyjaśnienie / Opis 

EDM Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w rozumieniu: 
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 
lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu 
przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych 
utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. 
2016 poz. 249), 
- Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz.U. 2017 poz. 1845), 
- Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318), 
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069), 
- Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. 2017, poz. 1778), 
- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018, 
poz. 160), 
- Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 
poz. 1991). 

Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 
lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu 
przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych 
utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. 
2016 poz. 249). 

Podsystem PACS Podsystem Systemu służący do archiwizacji i dystrybucji obrazów. 

P1 Elektroniczna Moduły Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.  
Moduły w fazie budowy. 
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Pojęcie / Skrót Wyjaśnienie / Opis 

System informatyczny mający na celu umożliwienie organom administracji 
publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów 
cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Założeniem 
jest iż w P1 będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych 
wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika, a także obywateli Unii 
Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych 
na terenie Polski. 

P2 Moduły udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych 
rejestrów medycznych, stanowi uniwersalne narzędzie służące komunikacji 
w obszarze sektora ochrony zdrowia.  
System umożliwia dwustronną wymianę dokumentów pomiędzy 
przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi oraz elektroniczną rejestrację i 
aktualizację danych rejestrowych. Moduły jest dostępna dla użytkowników 

końcowych, którzy mogą rejestrować i korzystać z jej zasobów oraz 
funkcjonalności.  

SZPITAL Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 
MSWiA w Otwocku 

OLU Oddział Leczenie Uzależnień Szpitala 

OLZN Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala 

ORM Oddział Rehabilitacji Medycznej Szpitala 

Partnerzy Szpitala / Partnerzy 
Projektu 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

EHR Elektroniczny Rekord Pacjenta 

Moduł Pojęcie „Moduł” jest tylko określeniem w celu usystematyzowania zbioru 
funkcjonalności dla poszczególnych poziomów działalności jednostki oraz 
stanowisk. Zastosowane nazewnictwo nie musi być stosowane przy 
modelowaniu systemu jest tylko przykładowe. Bezwzględnie Zamawiający 
wymaga spełnienia wszystkich funkcjonalności zapisanych w niniejszym 
dokumencie. Jednocześnie Zamawiający wymaga jednokrotnego logowania 
do całego systemu bez potrzeby przelogowania się pomiędzy modułami. 

Inne definicje znajdują się w pozostałych załącznikach do SIWZ, a w szczególności w: 
 Załącznik nr 12 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla oprogramowania, 
 Załącznik nr 12 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy – sprzęt. 
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3. Założenie projektu 

Przyjęto założenie, że odbiorcami efektów zrealizowanego projektu będą pacjenci oraz personel medyczny 
zatrudniony przez następujące placówki medyczne oraz instytucje państwowe: 

1. Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, 
2. Poradnie Zdrowia Psychicznego na terenie województwa Mazowieckiego, 
3. Poradnie Leczenia Uzależnień, 
4. Psycholodzy,  
5. Sądy wydziały rodzinne 

 
 

Rysunek 1: Topologia systemu 
 
Usługi zorientowane na poprawę efektywności i jakości obsługi Pacjentów szpitala opisano w kolejnych rozdziałach. 
Wszystkie usługi będą wykonywane w trybie transakcji (usługa on-line o stopniu dojrzałości 4 – zgodnie z definicją 
zawartą w Regulaminie konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Usługa diagnostycznych badań 
laboratoryjnych 

(we wniosku o dofinansowanie projektu 
określana mianem: usługi ALAB System) 

Szpital MSWiA w Otwocku 
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Opis stanu obecnego: 
 
W szpitalu MSWiA w Otwocku za obsługę „części białej”(HIS) odpowiada system Medicus. Opisy stanu obecnego i 
docelowa koncepcja znajduje się w załączniku nr 1c do SIWZ 

 
Główne zadania tego systemu to: 

1. Obsługa ruchu pacjentów we wszystkich oddziałach, 
2. Prowadzenie dokumentacji medycznej (w tym dokumentacji elektronicznej), 
3. Wymiana informacji z NFZ i instytucjami obszaru służby zdrowia, 
4. Wymiana informacji z systemem obsługującym „część szarą”, 

 
. 
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4. Opis założeń i wymagań dla oprogramowania  

4.1. Wymagania ogólne 

W poniższej tabeli zestawione zostały wymagania, które musi spełnić dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie. 
 

ID Wymaganie WP PRÓBKA 

ID.OG.1. 

Oprogramowanie HIS powinno spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

systemów informatycznych na poziomie wysokim w sposób opisany w Załączniku 

do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych; 

TAK  

ID.OG.2. 

System HIS musi posiadać mechanizmy umożliwiające użycie bezpiecznego 

podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym 

ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565) dla 

potrzeb prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej; 

TAK  

ID.OG.3. 

System musi zostać dostarczony wraz z pełnym zestawem instalacyjnym 

oprogramowania na stacji roboczej obejmujący wszystkie niezbędne komponenty 

do prawidłowej pracy; 

TAK   

ID.OG.4. 

Dostarczone rozwiązanie musi być zgodne z normami dotyczącymi służby zdrowia, 

a w szczególności: 

TAK  

ISO/IEC 27002 – norma określająca wytyczne związane z ustanowieniem, 

wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i 

doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 

TAK  

PN-ISO/IEC 20000-1:2007 „Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - 

Część 1: Specyfikacja", 

TAK   

PN-ISO/IEC 20000-2:2007 „Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - 

Część 2: Reguły postępowania”, 

TAK  

PN ISO/IEC 27001:2007 „Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa – 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania", 

TAK  

PN-ISO/IEC 27005:2010 "Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa – 

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji", 

TAK   

PN-ISO/IEC 27006:2009 "Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa – 

Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji”. 

  



 
 

 
„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

 05-400 Otwock 6 

ID.OG.5. 

System musi umożliwiać integrację z Platformą P1 i P2; Oznacza to, że system 

HIS musi umożliwiać tworzenie elektronicznych dokumentów medycznych oraz 

prowadzenie rejestru świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 

2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania 

dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych i zgodnie z formatami określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla 

Systemu Informacji Medycznej oraz dokumentach opublikowanych przez Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; 

TAK  

ID.OG.6. 
System HIS powinien być przygotowany do generowania dokumentów 

medycznych w standardzie HL7 CDA; 

TAK  

ID.OG.7. 
System HIS musi zapewnić możliwość pracy użytkowej przez 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu, 365 dni w roku; 

TAK   

ID.OG.8. 

Oprogramowanie w zakresie modułów udostępnianych poprzez przeglądarkę 

internetową musi spełniać wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści 

publikowanych w Internecie WCAG 2.0 na poziomie określonym w załączniku nr 4 

Wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) Dla Systemów 

Teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych do 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 poz. 113); 

TAK  

ID.OG.9. Dostawa silników bazy danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma działać. TAK  

ID.OG.10. 

Świadczenie serwisu gwarancyjnego przez okres zadeklarowany w formularzu 

ofertowym licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 

Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego dodatkowe usługi 

serwisowe, programistyczne lub inne związane z przedmiotem dostawy w postaci 

8 godzin prac na miesiąc, rozliczanych w interwałach rocznych. Zamawiający 

dokładnie określi charakter zadań do wykonania. 

TAK   

ID.OG.11. 

Wymagania dotyczące licencji: 

a) licencja typu „open” – licencja NIE może ograniczać liczby stanowisk, na 

których jest uruchomiona aplikacja i NIE może być trwale przypisana do 

stanowiska (musi być przenośna), 

b) licencja musi zostać wdrożona i musi umożliwiać uruchomienie systemu 

na stanowiskach komputerowych w poszczególnym zakresie – 

przedstawionym poniżej, 

c) liczba uruchamianych licencji może ulec zmianie (zmiana nie większa niż 

10%). 

Lekarze 24 

TAK  
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Pielęgniarki  35 

Psycholodzy/psychoterapeuci 23 

Rehabilitanci/Fizjoterapeuci 23 

Sekretarki 10 

Administracja Szpitala. 6 

Administracja IT 4 

Portal e-usług musi umożliwiać używanie funkcji udostępnianych 

pacjentom przez nieograniczoną liczbę użytkowników. 

ID.OG.12. 

Wymagania dotyczące usług wdrożenia: 

a) Wykonawca we współpracy z Zamawiającym opracuje analizę 

przedwdrożeniową oraz szczegółowy harmonogram wdrożenia poszczególnych 

modułów oferowanego systemu. Wynikiem prac z tego zakresu musi być 

dokument koncepcji wdrożenia, który po jego zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego będzie podstawą do konfiguracji oferowanego systemu. 

TAK  

b) Usługi instalacji muszą obejmować wszystkie moduły systemu (stacje robocze, 

terminale, serwery, urządzenia peryferyjne współpracujące z dostarczonym 

systemem). 

TAK  

c) Usługi konfiguracji muszą obejmować wszystkie moduły systemu zgodnie z 

ustaleniami określonymi w dokumencie koncepcji wdrożenia w ramach funkcji 

dostarczonych w niniejszym postępowaniu. 

TAK   

ID.OG.13. 

Wymagania dotyczące usług szkolenia: 

a) Wykonawca przeprowadzi szkolenia 3 pracowników w zakresie pełnej 

administracji dostarczonych: baz danych, systemów operacyjnych oraz 

szpitalnego systemu informatycznego. Szkolenia będą miały charakter 

stacjonarny i odbędą się na terenie Szpitala. Czas trwania szkolenia 16 

godzin. 

TAK  

b) Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje, zgodnie z harmonogramem 

ustalonym w dokumencie koncepcji wdrożenia, odpowiednie szkolenia 

stacjonarne na terenie Szpitala dla użytkowników wszystkich oferowanych 

modułów systemu HIS. Liczba użytkowników do przeszkolenia w 

poszczególnym zakresie/kategorii: 

Lekarze 24 

Pielęgniarki  35 

Psycholodzy oraz psychoterapeuci 23 

Rehabilitanci oraz fizjoterapeuci 23 

Sekretarki 10 

Administracja Szpitala. 6 

Administracja IT 4 

 

TAK  
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Łączny czas szkoleń dla wszystkich użytkowników nie może być krótszy niż 

224 godziny (czas ten nie obejmuje 16 godzin wymienionych w pkt. a.). 

c) W ramach szkolenia użytkowników przekazana musi zostać wiedza niezbędna 

do: poprawnego użytkowania elementów systemu, zakresu funkcjonalnego, 

tworzenia i gromadzenia informacji związanych z wykonywaniem czynności 

służbowych, tworzenia i gromadzenia dokumentów, wykonywania analiz i 

sprawozdań, współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi 

zakładu. 

TAK  

d) Zamawiający opracuje listy uczestników szkoleń (wyłącznie osoby ze 

znajomością co najmniej podstawowej obsługi komputera) oraz zapewni 

pomieszczenie do przeprowadzenia szkoleń gdzie Wykonawca dostarczy sprzęt 

niezbędny do przeprowadzenia szkolenia oraz umożliwi dostęp do 

oprogramowania do celów szkoleniowych. 

TAK  

e) Wykonawca przeprowadzi oraz udokumentuje uruchomienie wszystkich 

modułów oferowanego systemu w zakresie oraz trybie ustalonym w dokumencie 

koncepcji wdrożenia. Zamawiający zapewni obecność w tych jednostkach 

pracowników Zamawiającego objętych uruchomieniem. 

TAK  

f) Wykonawca lub firma realizująca usługi gwarancyjne Systemu przeprowadzi 

coroczne bezpłatne szkolenia dla 2 trenerów wewnętrznych Szpitala w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w okresie kolejnych 5 lat od dnia podpisania 

końcowego protokołu odbioru Systemu. Łączny czas szkoleń 12 godzin na rok. 

Liczbę spotkań szkoleniowych w ciągu roku określi Zamawiający. 

TAK  

ID.OG.14. 

4) System HIS musi spełniać wymogi do prowadzenia dokumentacji w wersji 

elektronicznej, tym samym musi umożliwić: 

a) 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. 

TAK  

b) Zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji. System musi mieć 

wbudowany serwer certyfikatów na takim poziomie, by za ich pomocą możliwe 

było podpisywanie wewnętrznej dokumentacji medycznej. 

TAK  

c) Żaden wpis do dokumentacji medycznej nie może być fizycznie usunięty. 

Usunięcie wpisu oznacza jedynie jego dezaktywację. Usunięcia 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 sprzed dokonania 

zamiany. Jako spełnienie wymogu będzie uważane zapisywanie logu transakcji i 

wyszukiwanie zmian na poziomie administratora bazy danych. 

TAK  

d) Stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie 

przed dostępem osób nieuprawnionych. 

TAK  



 
 

 
„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

 05-400 Otwock 9 

e) Identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez 

nią zmian System musi przechowywać historię zmian cech służących do 

oznakowania dokumentacji tak, aby możliwe było uzyskanie wersji tych informacji 

na moment czasu, w którym oznakowywana była dokumentacja medyczna. 

TAK  

f) Jednoznaczną identyfikację podmiotów i ich jednostek organizacyjnych, w 

których tworzona jest dokumentacja medyczna. 

TAK  

g) System musi być wyposażony w mechanizm tworzenia pakietów/umów 

rozliczeniowych pod świadczenia. W tym zakresie musi umożliwić: nazwanie 

pakietu, określenie czasu ważności, w tym również od zadanego momentu czasu 

do odwołania, określenie świadczeń wchodzących w skład pakietu oraz ich ceny 

określenie płatnika (podmiotu, z którym zawarto umowę na świadczenie usług 

zdrowotnych). System musi umożliwić również stworzenie pakietu świadczeń dla 

odbiorców indywidualnych. 

TAK  

h) System musi obsługiwać kolejki na świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o 

świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także 

innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego. 

TAK  

i) System musi obsługiwać planowanie pobytów pacjentów, których leczenie 

będzie finansowane z dowolnych środków. 

TAK  

j) Połączenie zlecenia z wynikami badań uzyskanymi w jego wyniku - System musi 

w szczególności integrować się z innymi medycznymi systemami informatycznymi, 

do których są przekazywane elektroniczne zlecenia i z których odbierane są wyniki 

za pomocą otwartych i powszechnie stosowanych protokołów komunikacji w 

systemach medycznych jak HL7 CDA. 

TAK  

k) Udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo 

części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w Rozporządzeniu i 

innych obowiązujących aktach prawnych, m.in. wymienionych w części „Słownik 

Pojęć” niniejszej SIWZ – tabela (wiersz dot. EDM), w formacie XML i PDF. 

Dostarczany system informatyczny musi umożliwiać udostępnianie dokumentacji, 

a także fragmentu dokumentacji w postaci funkcji exportu dokumentacji do 

formatu XML i PDF. 

TAK  

l) Wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w Rozporządzeniu i innych 

obowiązujących aktach prawnych (jn.). Oferowany system informatyczny musi 

umożliwiać wydrukowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia 

dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w 

podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych i innymi obowiązującymi aktami prawnymi, m.in. wymienionymi w 

części „Słownik Pojęć” niniejszej SIWZ – tabela (wiersz dot. EDM). 

TAK  

ID.OG.15. 

5) Na system HIS wspierający pracę podmiotu leczniczego mają składać się 

następujące elementy: 

a) System HIS (Hospital Information System) - część „biała” - system obsługi 

placówki służby zdrowia, w skład którego wchodzą między innymi następujące 

obszary: 

Ruch chorych (Oddział Rehabilitacji, Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, 

Oddział Leczenia Uzależnień lub Izba przyjęć, Oddziały, Poradnie), Zlecenia, 

Dokumentacja medyczna, Elektroniczny Rekord Pacjenta, Rozliczenia, Analizy, 

Statystyka, Rejestracja wstępna, Listy oczekujących. 

TAK  
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Wymagania dla systemu baz danych WP PRÓBKA 

ID.OGBD.1. Praca systemu w technologii bazodanowej o następujących cechach: 

transakcyjna i relacyjna baza danych wyposażona w zintegrowany system 

zarządzania (RDBMS). 

TAK  

ID.OGBD.2. Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, 

Independency, Durability) z zachowaniem spójności. 

TAK  

ID.OGBD.3. Możliwość współpracy bazy danych z różnymi platformami sprzętowymi oraz 

systemami operacyjnymi (min. MS Windows, Unix, Linux). 

TAK  

ID.OGBD.4. Możliwość wykonywania niektórych operacji związanych z utrzymaniem bazy 

danych bez konieczności pozbawienia dostępu użytkowników do danych. W 

szczególności dotyczy to tworzenia/przebudowywania indeksów oraz procesu 

backupu. 

TAK  

ID.OGBD.5. System RDBMS zapewnia wsparcie dla XML. TAK  

ID.OGBD.6. Możliwość podłączania się do bazy danych przy użyciu standardu ODBC. TAK  

ID.OGBD.7. System RDBMS zapewnia mechanizm wyzwalaczy (triggers) i procedur 

wbudowanych (stored procedures). 

TAK  

ID.OGBD.8. Mechanizm wyzwalaczy (triggers) uwzględnia możliwość ich uruchomienia dla 

każdego wiersza (each row) lub całości polecenia (statement). 

TAK  

ID.OGBD.9. Mechanizm wyzwalaczy (triggers) uwzględnia możliwość ich uruchomienia przed 

lub po zdarzeniu (obsługiwane zdarzenia min. insert, update, delete). 

TAK  

ID.OGBD.10. System RDBMS zapewnia schemat blokowania (lock) tabel na poziomie wierszy. TAK  

ID.OGBD.11. System RDBMS posiada mechanizm zachowywania więzów integralności danych 

z kaskadowym usuwaniem i modyfikacją rekordów. 

TAK  

ID.OGBD.12. Możliwość wykonywania kopii online bez konieczności przerywania działania 

systemu. 

TAK  

ID.OGBD.13. Możliwość konfiguracji harmonogramu i parametrów wykonywania kopii 

bezpieczeństwa systemu komputerowego. 

TAK  

ID.OGBD.14. W przypadku awarii odtwarzanie systemu informatycznego z kopii 

bezpieczeństwa. 

TAK  

ID.OGBD.15. Dostarczana licencja przeznaczona jest dla nieograniczonej liczby użytkowników. TAK  

ID.OGBD.16. Licencja na nieograniczoną liczbę połączeń do bazy danych (nie ogranicza liczby 

połączeń do bazy danych). 

TAK  

ID.OGBD.17. Baza danych zapewnia integralność danych, a w szczególności: 

- integralność danych i transakcji na poziomie bazy danych i aplikacji, 

- efektywny i bezbłędny dostęp użytkowników i procesów do wspólnych danych, 

- bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych. 

TAK  

Monitorowane są w logach serwera wszystkie zmiany w bazie danych, 

dokonywane z poziomu aplikacji. 

TAK  
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Dostarczona baza danych nie może być związana z konkretnym sprzętem 

(OEM). 

TAK  

Baza danych zapewnia kodowanie natywne plików bazy i backupów. TAK  

Licencja bazy danych nie może być specyficzna tylko dla aplikacji, ma być 

otwarta. 

TAK  

Migracja danych w zakresie kolejki oczekujących (około 3 tys. rekordów). TAK  
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4.2. Wymagania dla integracji Systemu z systemami zewnętrznymi 

ID Wymagania WP PRÓBKA 

ID.ISZ.1. Dostarczone moduły i podsystemy muszą zostać zintegrowane ze sobą w 

taki sposób, aby zapewnić przepływ informacji i danych w sposób 

gwarantujący spełnienie wymagań Zamawiającego zestawionych w 

niniejszym dokumencie. Zamawiający nie narzuca sposobu integracji. 

TAK  

ID.ISZ.2. System musi umożliwiać integrację z Platformą P1 oraz P2. (bez 

dodatkowych kosztów integracji)  

TAK  

ID.ISZ.3. System musi generować dokumenty medyczne w standardzie HL7 CDA; TAK  

ID.ISZ.4. System HIS musi być zintegrowany z repozytorium Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej (EDM); 

TAK TAK 
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4.3. Wymagania dla bezpieczeństwa Systemu i ochrony danych osobowych 

ID Wymagania WP PRÓBKA 

ID.BSIOD.1. System musi spełniać wymagania bezpieczeństwa na poziomie wysokim 

opisanym w Załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; 

TAK  

ID.BSIOD.2. System musi zostać zaprojektowany oraz wdrożony zgodnie z 

najlepszymi praktykami bezpieczeństwa, w zakresie technologii, jaka 

zostanie zastosowana do jego budowy; 

TAK  

ID.BSIOD.3. System informatyczny musi posiadać zaimplementowane mechanizmy 

kontroli dostępu do danych; 

TAK  

ID.BSIOD.4. W systemie musi być rejestrowany odrębny identyfikator dla każdego 

użytkownika; 

TAK  

ID.BSIOD.5. System musi posiadać spójny i zaawansowany mechanizm kontroli 

dostępu. Dostęp do danych w Systemie będzie możliwy wyłącznie po 

wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia; 

TAK  

ID.BSIOD.6. System musi wymuszać zmianę hasła nie rzadziej, niż co 30 dni, a 

hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków i zawierać: małe i 

wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne; 

TAK  

ID.BSIOD.7. System musi posiadać ochronę przed zagrożeniami pochodzącymi z 

sieci publicznej opartą na fizycznych lub logicznych zabezpieczeniach 

chroniących przed nieuprawnionym dostępem; 

TAK  

ID.BSIOD.8. Dane z systemu przesyłane w sieci publicznej muszą być zaszyfrowane. 

Niezbędne certyfikaty do szyfrowania danych zapewni Wykonawca. 

TAK  

ID.BSIOD.9. System musi być zabezpieczony przed: TAK  

działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie 

nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego; 

TAK  

utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci 

zasilającej. 

TAK  
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ID.BSIOD.10. System musi tworzyć i utrzymywać log systemowy (datę i godzinę z 

dokładnością do sekundy; adres IP stacji, unikalny identyfikator 

użytkownika; jeżeli dane w Systemie uległy zmianie to również 

informacje o tym, z jakiej wartości i na jaką wartość została dokonana 

zmiana), rejestrujący w szczególności: 

TAK  

Zapisy o zalogowaniu/wylogowaniu z Systemu każdego z 

użytkowników; 

TAK  

Zmianę parametrów konta każdego użytkownika, w szczególności 

zmianę uprawnień użytkownika, 

TAK  

Każdą inną zmianę danych zgromadzonych w systemie i dopisanie 

nowych danych do systemu (wartość początkowa danych powinna być 

wówczas pusta); 

TAK  

ID.BSIOD.11. System musi posiadać mechanizm umożliwiający przeglądanie danych o 

logowaniu użytkowników do Systemu pozwalający na uzyskanie 

informacji o czasie i miejscach ich pracy tj. kto, od kiedy do kiedy, w 

której jednostce organizacyjnej (adres IP, nazwa jednostki 

organizacyjnej) był zalogowany. 

TAK  
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5. Specyfikacja wymagań dla poszczególnych modułów 

Przedstawione nazewnictwo w postaci określenia „moduł” jest tylko określeniem w celu usystematyzowania zbioru 
funkcjonalności dla poszczególnych poziomów działalności jednostki oraz stanowisk. Zastosowane nazewnictwo nie 
musi być stosowane przy modelowaniu systemu jest tylko przykładowe. Bezwzględnie Zamawiający wymaga 
spełnienia wszystkich funkcjonalności zapisanych w niniejszym dokumencie. Jednocześnie Zamawiający wymaga 
jednokrotnego logowania do całego systemu bez potrzeby przelogowania się pomiędzy modułami. 
 

5.1. Funkcjonalności ogólne dla modułu medycznego 

 

ID Wymagania WP PRÓBKA 

ID.OGMM.1. Wspólne słowniki dla wszystkich modułów. TAK  

ID.OGMM.2. Słowniki obowiązujące na podstawie ustaw i zarządzeń: TAK  

- rozpoznań zgodnie z klasyfikacją ICD-10 (wersja 3- i 4-znakowa), TAK  

- procedur medycznych zgodnie z nową edycją klasyfikacji procedur 

ICD-9 PL, 

TAK  

- kodów terytorialnych (gmin, powiatów, województw). TAK  

ID.OGMM.3. Możliwość utrzymania przedmiotowych słowników: TAK  

- płatników (w tym oddziałów NFZ) i umów z nimi zawartych, TAK  

- jednostek i lekarzy kierujących, TAK  

- wykonujących świadczenia w miejscu, TAK  

- katalogów świadczeń medycznych, TAK  

- kontrahentów, TAK  

- katalogu leków (w tym receptariusza szpitalnego), TAK  

- cenniki, TAK  

- ośrodków kosztów, TAK  

- rodzajów dokumentów ubezpieczeniowych, TAK  

- dokumentów tożsamości, TAK  

- inne niezbędne słowniki, np. baza leków Bazyl. TAK  

ID.OGMM.4. Możliwość zarządzania użytkownikami, ich prawami, dostępem do 

komórek organizacyjnych. 

TAK TAK 

ID.OGMM.5. Możliwość przydzielania użytkownikom lub grupom użytkowników 

prawa dostępu do wybranych komórek organizacyjnych i 

poszczególnych funkcjonalności systemu. 

TAK TAK 

ID.OGMM.6. Gromadzenie historii wszystkich operacji wykonanych przez 

użytkownika w systemie z dokładnością do zmian w poszczególnych 

polach bazy danych przez danego użytkownika. 

TAK  

ID.OGMM.7. Wykorzystanie słowników do wprowadzania danych w każdym polu 

danych, o ile jest to możliwe. 

TAK  
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ID.OGMM.8. Możliwość wykorzystania gotowych szablonów wyników dla wyników 

opisowych definiowanych przez administratora. 

TAK TAK 

ID.OGMM.9. Możliwość zdefiniowania dowolnej ankiety z polami wyboru, polami 

opisowymi lub polami opartymi o słowniki. 

TAK TAK 

ID.OGMM.10. Możliwość przypisania wartości punktowej do pól wyboru w ankiecie. TAK  

ID.OGMM.11. Wyszukiwanie powinno się odbywać po kilku zdefiniowanych dla 

danego słownika polach. Wymaganie dotyczy wpisywania danych co 

najmniej: 

- ze słownika rozpoznań ICD-10 (wprowadzanie danych medycznych) - 

wyszukiwanie po kodzie ICD-10 i nazwie rozpoznania. 

TAK  

- słownika procedur ICD-9 (wprowadzanie danych medycznych) 

- wyszukiwanie po kodzie ICD-10 i nazwie rozpoznania. 

TAK  

- słownika leków (wprowadzanie danych medycznych) 

- wyszukiwanie po nazwie leku. 

TAK  

- jednostki kierującej (wprowadzanie skierowania) 

- wyszukiwanie po nazwie, REGON. 

TAK  

- lekarza kierującego (wprowadzanie skierowania) 

- wyszukiwanie po nazwisku, numerze prawa wykonywania zawodu 

lekarza. 

TAK  

ID.OGMM.12. W przypadku słowników wprowadzanych i modyfikowanych drogą 

ustawową lub zarządzeniami instytucji państwowych Wykonawca 

zobowiązuje się do ich bezpłatnej aktualizacji przez cały okres umowy. 

TAK  

ID.OGMM.13. Algorytmy kontroli poprawności wprowadzania danych: TAK  

- PESEL, TAK  

- nr prawa wykonywania zawodu. TAK  

ID.OGMM.14. Możliwość edycji wszystkich dokumentów i ich pozycji bez konieczności 

usuwania i ponownego wprowadzania dokumentu lub jego części. 

TAK  

ID.OGMM.15. Automatyczna numeracja wszystkich dokumentów, które takiej 

numeracji wymagają. Rodzaje dokumentów, które będą automatycznie 

nadane, zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

TAK  

ID.OGMM.16. Możliwość wycofania się użytkownika z edycji dokumentu bez zapisania 

zmian. 

TAK  

ID.OGMM.17. Obsługa wszystkich niezbędnych a wymaganych prawem ksiąg. TAK  

ID.OGMM.18. Automatyczne generowanie na podstawie wpisów w miejscach 

świadczenia usług zapisów do następujących ksiąg: 

TAK  

- księga główna przyjęć i wypisów, TAK  

- księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych wykonywanych w 

izbie przyjęć, 

- księga oczekujących na przyjęcie do szpitala, 

TAK  
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- ksiąg oddziałowych, TAK  

- księgi porad ambulatoryjnych w poradniach przyszpitalnych, 

- ksiąg zabiegów rehabilitacyjnych, 

TAK  

- innych wymaganych prawem. TAK  

ID.OGMM.19. Sprawdzanie danych pod względem poprawności oraz kompletności 

zgodnie z wymogami prawa. 

TAK  

ID.OGMM.20. Możliwość wyszukiwania pacjentów wg zawartości danych zapisanych 

w bazie danych, tworzenia własnych raportów, sprawozdań. 

TAK  

ID.OGMM.21. Zastosowanie w systemie zasady jednokrotnego wprowadzania danych 

i natychmiastowego dostępu do nich z dowolnego stanowiska systemu. 

TAK  

ID.OGMM.22. Działanie systemu w oparciu o jeden centralny rejestr pacjentów. TAK  

ID.OGMM.23. Jednolity rejestr pracowników. TAK  

ID.OGMM.24. Możliwość generowania i wykorzystywania kodów kreskowych w 

obsłudze zleceń, identyfikacji pacjentów, zabiegów rehabilitacyjnych. 

TAK  

ID.OGMM.25. Prowadzenie i monitorowanie kolejek oczekujących na wykonanie 

procedur medycznych zgodnie z wymogami prawa oraz generowania 

sprawozdania ze stanu tych kolejek zgodnie z wymaganiami NFZ. 

TAK  

ID.OGMM.26. Spełnianie wymogów prawnych dotyczących rozliczeń świadczeń i 

umów w służbie zdrowia, przechowywania dokumentacji medycznej 

oraz ochrony danych. 

TAK  

ID.OGMM.27. Przechowywanie poprzednich wersji zmienionych danych oraz 

posiadanie narzędzi do ich prezentacji. 

TAK  

ID.OGMM.28. Możliwość przyporządkowania do wykonanego świadczenia 

medycznego informacji o ilości i typie zużytych materiałów i leków. 

TAK  

ID.OGMM.29. Możliwość zlecenia konsultacji pacjenta w czasie pobytu na oddziale w 

poradni przyszpitalnej lub innym oddziale. 

TAK  

ID.OGMM.30. Zarządzanie dokumentacją medyczną. TAK  

ID.OGMM.31. Przegląd i aktualizacja danych personalnych. TAK  

ID.OGMM.32. Umożliwienie dostępu do wszystkich danych z historycznych epizodów 

medycznych tak w oddziałach jak i w ambulatorium bez przelogowania 

się do innych modułów. 

TAK TAK 

ID.OGMM.33. Możliwość zdefiniowania odrębnego zakresu raportów dla każdej 

jednostki organizacyjnej. 

TAK  

ID.OGMM.34. Udostępnienie listy zarejestrowanych pacjentów w danym dniu. TAK  

ID.OGMM.35. Możliwość zaplanowania wizyty do gabinetu i do lekarza. TAK  

ID.OGMM.36. Możliwość przeglądania zaplanowanych wizyt dla pacjenta. TAK  

ID.OGMM.37. Możliwość zarządzania terminarzem wizyt w poradni, gabinecie, do 

lekarza. 

TAK  

ID.OGMM.38. Możliwość łączenia rekordów pacjenta. TAK TAK 
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ID.OGMM.39. Możliwość gromadzenia co najmniej następujących danych 

demograficznych pacjenta: 

- nazwisko, imiona, 

TAK  

- numer PESEL, TAK  

- data urodzenia, TAK  

- płeć, TAK  

- adres zamieszkania, TAK  

- nr dowodu osobistego, TAK  

- kod terytorialny, TAK  

- inne dane określone na etapie wdrożenia a niezbędne do sprawozdań 

m.in. MZ 11Szp, MZ-11Szp11b oraz wysyłanych do MSWiA. 

TAK  

ID.OGMM.40. Możliwość gromadzenia co najmniej następujących danych 

ubezpieczeniowych pacjenta: 

TAK  

- oddział NFZ, TAK  

- numer karty ubezpieczenia, TAK  

- informacja o innym źródle finansowania świadczeń, TAK  

- numer służący do potwierdzenia wykonania świadczenia (np. RUM). TAK  

ID.OGMM.41. Możliwość gromadzenia co najmniej następujących danych 

medycznych pacjenta: 

- wzrost, 

TAK  

- waga, TAK  

- grupa krwi, TAK  

- dane o uczuleniach, czynnikach ryzyka. TAK  

ID.OGMM.42. Możliwość gromadzenia co najmniej następujących danych: TAK  

- zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych (rodzinie, firmom 

ubezpieczeniowym itp.), 

TAK  

- informacja o udostępnieniu danych po śmierci. TAK  

ID.OGMM.43. Możliwość scalania pacjentów (ich danych osobowych oraz historii 

wizyt i choroby). 

TAK  

ID.OGMM.44. Gwarancja integracji w trybie online za pomocą standardu HL7 CDA. TAK  

ID.OGMM.45. Zapewnienie prowadzenia dokumentacji z podpisem elektronicznym - 

podpisanie każdego wpisu do dokumentacji pacjenta generuje 

stosowne dokumenty (Zamawiający wymaga, aby był to plik pdf ze 

wszystkimi informacjami niezbędnymi do identyfikacji osoby 

podpisującej). 

TAK  

ID.OGMM.46. Możliwość wydruku opaski z kodem kreskowym jednoznacznie 

identyfikującym pacjenta. 

TAK  
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ID.OGMM.47. Rozliczenie usług/badań z NFZ według obowiązujących aktów 

prawnych z uwzględnieniem zarządzeń Prezesa NFZ. 

TAK  

ID.OGMM.48. Rozliczenie usług na podstawie zawartych umów. TAK  

ID.OGMM.49. Sprawdzanie poprawności rozliczenia kontraktu, błędów, wstępna 
weryfikacja świadczeń pod względem kompletności informacji oraz 
generowania raportów dot. wykonania kontraktu. 

TAK  

ID.OGMM.50. Generowanie sprawozdań do systemów rozliczeniowych płatników 

świadczeń w formatach wymaganych przez NFZ. 

TAK  

ID.OGMM.51. Eksport wystawionych faktur do systemu Finansowo-Księgowego. TAK  

ID.OGMM.52. Generowanie wydruków sprawozdań m.in. do NFZ, MZ, MSWiA, IPIN, 

PZH. 

TAK  

ID.OGMM.53. Generowanie danych do sprawozdań (sprawozdawczość wymagana 

przez NFZ, MZ, MSWiA, IPIN, PZH). 

TAK  

ID.OGMM.54. Przechowywanie informacji o strukturze organizacyjnej zakładu.  TAK  

ID.OGMM.55. Możliwość powiązania struktury organizacyjnej zakładu z kontraktem 

NFZ (możliwość wskazania, która jednostka organizacyjna w Zakładzie 

odpowiada jednostkom z kontraktu NFZ). 

TAK  

ID.OGMM.56. Obsługa systemu e-WUŚ. W tym automatyczne sprawdzanie pacjentów 

przebywających w szpitalu, rehabilitacji, pacjentów zapisanych na 

dzień bieżący. 

TAK  

ID.OGMM.57. Pola obligatoryjne są jednoznacznie wyróżnione (np. inny kształt, 

kolor, itp.) 

TAK  

ID.OGMM.58. Językiem obowiązującym w oprogramowaniu aplikacyjnym, jest język 

polski. 

TAK  

ID.OGMM.59. Program obsługuje drukarki sieciowe lub podłączone do wskazanych 

stacji roboczych. 

TAK  

ID.OGMM.60. Możliwość definiowania struktury organizacyjnej, zarządzania strukturą 

(dodawanie, zmiany), nadawania im funkcjonalności, przypisywania 

użytkowników. 

TAK  

ID.OGMM.61. System umożliwia prowadzenie elektronicznego obiegu recept tj. od 

wczytania numerów recept z NFZ poprzez wystawianie recept do 

raportów zużycia numeracji. 

TAK  

ID.OGMM.62. System pozwala na wielokrotne automatyczne sprawdzanie w systemie 

e-WUŚ zarejestrowanych pacjentów, w tym także w godzinach 

nocnych. 

TAK  

ID.OGMM.63. Dostawca zapewni indywidualny podpis cyfrowy niekwalifikowany dla 

200 pracowników. Procedury objęte podpisem: wypis, zlecenie, 

skierowanie, opis badania. 

TAK  
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ID.OGMM.64. W przypadku systemu HIS działającego w oparciu o przeglądarkę stron 

WWW wszystkie moduły działają na co najmniej następujących 

przeglądarkach internetowych: Internet Explorer w wersji od 8, FireFox 

w wersji od 20, Opera w wersji od 25, Google Chrome w wersji od 30. 

TAK  

ID.OGMM.65. W przypadku aplikacji typu desktop wszystkie moduły systemu HIS 

działają prawidłowo na systemach: Windows 7, Windows 8 oraz 

Windows 10. 

TAK  
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5.2. Moduł Poradnia 

 
Wymagania WP PRÓBKA 

ID.PPA.1. Możliwość automatycznej, centralnej aktualizacji aplikacji na stacjach 

roboczych. 

TAK  

ID.PPA.2. Zabezpieczenie dostępu do programu dla użytkowników: hasło lub 

logowanie biometryczne lub przez kartę. 

TAK  

ID.PPA.3. Wymuszona okresowa zmiana hasła. TAK  

ID.PPA.4. Wbudowane mechanizmy do administrowania prawami użytkowników: 

zarządzanie uprawnieniami, tworzenie i modyfikacja grup, określanie 

uprawnień użytkowników lub grup na poziomie poszczególnych funkcji. 

TAK  

ID.PPA.5. Możliwość zarządzania użytkownikami, ich prawami, dostępem do 

komórek organizacyjnych. 

TAK  

ID.PPA.6. Możliwość przydzielania użytkownikom prawa dostępu do wybranych 

komórek organizacyjnych (np. poradni). 

TAK  

ID.PPA.7. Możliwość gromadzenia historii wszystkich operacji (logi zmian) 

wykonanych przez użytkownika w systemie z dokładnością do zmian w 

poszczególnych polach bazy danych przez danego użytkownika. 

TAK  

ID.PPA.8. Historia operacji gromadzona w bazie danych. TAK  

ID.PPA.9. Administrowanie bazami słownikowymi. TAK  

ID.PPA.10. Definicja struktury szpitala w zakresie danych administracyjnych w tym 

kodów resortowych MZ, REGON. 

TAK  

ID.PPA.11. Możliwość zaewidencjonowania w programie i modyfikacji 

poszczególnych jednostek organizacyjnych Szpitala (gabinety, 

rejestracje, izby przyjęć, oddziały pracownie, itd.). 

TAK  

ID.PPA.12. Definicja kontraktów i usług. TAK  

ID.PPA.13. Obsługa słowników personelu z możliwością połączenia z zarządzaniem 

listą użytkowników. 

TAK TAK 

ID.PPA.14. Wykorzystanie słowników zarówno standardowych (ICD-10, ICD-9 CM, 

Słownik Kodów Terytorialnych GUS, słownik trybów przyjęcia, słownik 

płatników i instytucji zewnętrznych itp.), jak i wewnątrzzakładowych. 

TAK  

ID.PPA.15. Definicja i obsługa ksiąg wykorzystywanych w zakładzie (księga główna, 

księga odmów, księgi oddziałowe, księga oczekujących itp.). 

TAK  

ID.PPA.16. Obsługa systemu e-WUŚ - konfiguracja umożliwiająca co najmniej 

czterokrotną weryfikację uprawnień pacjentów "hurtowo" w ustalonych, 

zapisanych w harmonogramie godzinach. 

TAK  
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5.3. Moduł Rejestracja 

Wymagania  WP PRÓBKA 

ID.PPR.1. Tworzenie grafików pracy lekarzy na konkretne dni (daty kalendarzowe i 

godziny) 

TAK  

ID.PPR.2. Planowanie lub zapisywanie wizyty wg planu pracy poradni TAK  

ID.PPR.3. Przyjmowanie pacjentów niezależnie od planu pracy TAK  

ID.PPR.4. Przyjmowanie pacjentów poza limitem z dnia TAK  

ID.PPR.5. Możliwość zarejestrowania pacjenta z rozróżnieniem płatnika za 

konkretną usługę. 

TAK  

ID.PPR.6. Możliwość rozróżnień kolorystycznych dla planu pracy poradni. TAK  

ID.PPR.7. Możliwość kolorystycznego wyróżnienia na kalendarzu pracy przychodni 

dni, w których zamieszczony został wewnętrzny komunikat dotyczący 

danego dnia. 

TAK  

ID.PPR.8. Graficzne przedstawienie na kalendarzu przyjęć dnia, w którym brak już 

wolnych terminów. 

TAK  

ID.PPR.9. Graficzne przedstawieniu na kalendarzu przyjęć dnia, w którym zostali już 

zarejestrowani pacjenci. 

TAK  

ID.PPR.10. System pozwala sprawdzić w systemie e-WUŚ status ubezpieczenia nowo 

zarejestrowanego pacjenta. 

TAK  

ID.PPR.11. Możliwość wydrukowania z systemu: TAK  

- listy pacjentów zarejestrowanych na dany dzień, TAK  

- dane adresowe na kopercie  TAK  

- kartoteki historii choroby, TAK  

- zaświadczeń, TAK  

- korespondencji do pacjenta, TAK  

- oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia. TAK  

ID.PPR.12. Możliwość kopiowania odbytych wizyt. TAK  

ID.PPR.13. Możliwość przypisania wydruków własnych do rejestracji. TAK  

ID.PPR.14. Kopiowanie stworzonych grafików na wybrane dni. TAK  

ID.PPR.15. Tworzenie bloków z grafikiem dla lekarza w danym dniu. TAK  

ID.PPR.16. Określenie dnia, zakresu godzinowego, średniego czasu wizyty, typu 

wizyty podczas definiowania bloku z grafikiem. 

TAK  

ID.PPR.17. Tworzenie blokad grafików dla poradni lub lekarzy określając zakres daty 

oraz godziny. 

TAK  

ID.PPR.18. Przeglądanie grafików z wizytami pacjentów w rejestracji dla 

poszczególnych filii, poradni, lekarzy,. 

TAK  

ID.PPR.19. Wyświetlanie ilości wolnych terminów wizyt na grafikach TAK  

ID.PPR.20. Wyświetlanie grafików z pierwszym wolnym terminem w danej poradni. TAK  
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ID.PPR.21. Możliwość rezerwacji wizyty na godzinę oraz rejestracji bez godziny w 

ramach wizyt dodatkowych. 

TAK  

ID.PPR.22. Rejestracja wizyt o czasach nakładających się na siebie. TAK TAK 

ID.PPR.23. Możliwość odwoływania wizyt. TAK  

ID.PPR.24. Możliwość zmiany terminu wizyty bez konieczności odwoływania. TAK  

ID.PPR.25. Możliwość potwierdzania faktu pojawienia się pacjenta w rejestracji przed 

wizytą w gabinecie lekarskim. Do czasu potwierdzenia pacjent jest 

niedostępny w module Gabinet. 

TAK TAK 

ID.PPR.26. Możliwość określenia płatnika oraz: TAK  

- wprowadzenia uwag, TAK  

- wydłużenia czasu trwania wizyty podczas rezerwacji terminu. TAK  

ID.PPR.27. Możliwość edycji płatnika, uwag po zarezerwowaniu terminu wizyty. TAK  

ID.PPR.28. Wprowadzone uwagi podczas rejestracji dostępne są w gabinecie 

lekarskim na liście wizyt. 

TAK  

ID.PPR.29. Automatyczne sprawdzanie prawidłowości powiązań pomiędzy 

Ubezpieczycielem i Płatnikiem. 

TAK  

ID.PPR.30. Automatyczna podpowiedź listy Płatników. TAK  

ID.PPR.31. Możliwość wprowadzenia danych ze skierowania oraz danych o 

uprawnieniach dodatkowych podczas rezerwacji terminu wizyty. 

TAK  

ID.PPR.32. Możliwość znalezienia pacjenta w bazie danych po: TAK  

- nazwisku, TAK  

- numerze kartoteki, TAK  

- numerze PESEL, TAK  

- numerze Karty Pacjenta. TAK  

ID.PPR.33. System umożliwia wydrukowanie Indywidualnej Karty Pacjenta. TAK  

ID.PPR.34. Możliwość wprowadzenia danych osobowych pacjenta wraz z nr telefonu 

oraz informacji o ubezpieczeniu, zakładzie pracy. 

TAK  

ID.PPR.35. Możliwość rezerwacji terminu wizyty ze zlecenia lekarskiego 

wystawionego w gabinecie. 

TAK  

ID.PPR.36. Możliwość wprowadzenia informacji o dodaniu pacjenta do kolejek 

oczekujących w trybie stabilnym lub pilnym. 

TAK  

ID.PPR.37. Możliwość wypełnienia ankiet, dokumentów dla wybranego pacjenta. TAK  

ID.PPR.38. Możliwość dołączenia dokumentacji medycznej zewnętrznej pacjenta (np. 

w postaci skanów dokumentów). 

TAK  

ID.PPR.39. Możliwość przeglądania wizyt historycznych i zaplanowanych w zależności 

od statusów. 

TAK  

ID.PPR.40. Automatyczne uzupełnienie dokumentu deklaracji na podstawie danych 

wprowadzonych do kartoteki pacjenta. 

TAK  

ID.PPR.41. Możliwość wystawienia rachunku, faktury. TAK  
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ID.PPR.42. Możliwość przypisania pacjenta do pakietu/umowy.  TAK  

ID.PPR.43. System posiada wspólną Ewidencję Główną Pacjentów dla wszystkich 

poradni. 

TAK  

ID.PPR.44. System gromadzi w Rekordzie Pacjenta: TAK  

- dane osobowe, TAK  

- dane adresowe, TAK  

- adres e-mail, TAK  

- numer kartoteki papierowej, TAK  

- zatrudnienie, TAK  

- ubezpieczenie, TAK  

- płatnik, oddział NFZ, TAK  

ID.PPR.45. System gromadzi w Rekordzie Pacjenta dodatkowe dane, takie jak: 

- wywiad rodzinny, 

TAK  

- wywiad środowiskowy, TAK  

- grupa krwi, TAK  

- dane opiekuna, TAK  

- upoważnienie o zgodzie do uzyskania informacji o stanie zdrowia, TAK  

- upoważnienie o zgodzie do uzyskania dokumentacji medycznej, TAK  

- rodzaj i nr dokumentu uprawniającego do leczenia, TAK  

- dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do 

otrzymywania informacji na temat stanu pacjenta, 

TAK  

- dane osób uprawnionych do odbierania dokumentacji medycznej 

pacjenta, 

- dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do 

otrzymania dokumentacji pacjenta w przypadku jego śmierci. 

TAK  

ID.PPR.46. System umożliwia zapisanie w Rekordzie Pacjenta dodatkowych danych 

jak: 

- informacja na temat szczepień 

TAK  

- informacji na temat przebytych chorób TAK  

- informacji na temat uczulenia na leki i materiały medyczne TAK  

- informacji na temat wypożyczanego sprzętu TAK  

- dowolnej informacji na temat pacjenta w postaci ogólnych uwag TAK  

- informacji na temat umów. TAK  

ID.PPR.47. System pozwala na zapisanie w Rekordzie Pacjenta nr telefonu, na który 

może być wysyłana informacja SMS. System umożliwia wysyłanie smsów 

bez wychodzenia z systemu. 

TAK  

ID.PPR.48. System umożliwia odnotowanie i oznaczenie pilnych przypadków TAK  

ID.PPR.49. System dopuszcza do przyjęcia pacjenta przebywającego aktualnie w 

szpitalu (na oddziale) ale ostrzega i wymaga dodatkowo potwierdzenia. 

TAK TAK 
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ID.PPR.50. Możliwość rejestrowania pacjenta bez skierowania do jednostki 

wymagającej skierowań – wymagane ostrzeżenie dla tego typu 

rejestracji. 

TAK  

ID.PPR.51. System umożliwia wprowadzenia limitów przyjęć do poradni na: TAK  

- wybrany miesiąc, TAK  

- dowolny wybrany okres czasu. TAK  

ID.PPR.52. System umożliwia wprowadzenie limitu przyjęć dla lekarza na dowolny 

wybrany okres czasu. 

TAK  

ID.PPR.53. Możliwość skanowania dokumentów zewnętrznych do historii choroby z 

poziomu rejestracji. 

TAK  

ID.PPR.54. Automatyczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta po próbie 

wyszukania pacjenta, który nie był wcześniej w jednostce. 

TAK TAK 

 

 

Wymagania funkcjonalne - moduł -Poradnia (Gabinet) WP PRÓBKA 

ID.PPG.1. Przegląd listy zarejestrowanych do lekarza pacjentów w zależności od 

wybranego dnia. 

TAK  

ID.PPG.2. Możliwość wyszukiwania wizyt pacjentów z dowolnego zakresu czasu. TAK  

ID.PPG.3. Możliwość rejestrowania wizyt bezpośrednio w gabinecie lekarskim. TAK  

ID.PPG.4. System umożliwia przeniesienie danych ze skierowania do wizyty, uwag, 

płatnika. 

TAK  

ID.PPG.5. Możliwość przyjęcia pacjentów w innej kolejności niż wynika to z 

porządku rejestracji. 

TAK  

ID.PPG.6. Dostęp do archiwalnych przyjęć pacjentów. TAK  

ID.PPG.7. Funkcjonalność umożliwiająca odczytanie przez lekarza uwag od 

rejestracji na temat pacjenta. 

TAK  

ID.PPG.8. Możliwość podglądu przez lekarza indywidualnych statystyk z poziomu 

okna gabinetu lekarskiego. 

TAK  

ID.PPG.9. Możliwość wydruku historii choroby pojedynczo (jednej wizyty) lub 

zbiorczo dla pacjenta (wszystkie wizyty). 

TAK  

ID.PPG.10. Dostęp do wyników badań pacjenta z poziomu okna gabinetu 

lekarskiego. 

TAK  

ID.PPG.11. Możliwość podglądu historii wizyt pacjenta w placówce. TAK  

ID.PPG.12. Możliwość wykonania badania podmiotowego (wywiadu) na podstawie 

zdefiniowanych wcześniej ankiet lub szablonów. 

TAK  

ID.PPG.13. Możliwość wykonania badania przedmiotowego na podstawie 

zdefiniowanych wcześniej ankiet lub szablonów. 

TAK  

ID.PPG.14. Modyfikacja schematów historii choroby. TAK TAK 
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ID.PPG.15. Dodawanie elementów schematu historii choroby. TAK  

ID.PPG.16. Możliwość kopiowania opisów z poprzednich wizyt. TAK  

ID.PPG.17. Możliwość edytowania skopiowanego opisu. TAK  

ID.PPG.18. Wykorzystywanie własnych schematów historii choroby. TAK  

ID.PPG.19. Możliwość dodawania plików graficznych (w formatach obsługiwanych 

przez system Windows) do historii choroby. 

TAK  

ID.PPG.20. Oznaczanie przyjęcia jako „ratującego życie”. TAK  

ID.PPG.21. Możliwość wpisania kodu chorobowego ICD-10 jako: TAK  

- kodu chorobowego wstępnego, TAK  

- kodu chorobowego zasadniczego, TAK  

- kodu chorobowego dodatkowego, TAK  

- kodu chorobowego współistniejącego, TAK  

- kodu chorobowego V-Y. TAK  

ID.PPG.22. Możliwość wybrania kodu chorobowego ICD-10 ze słownika według: TAK  

- kodu, TAK  

- opisu. TAK  

ID.PPG.23. Możliwość ręcznego wpisania kodu chorobowego ICD-10. TAK  

ID.PPG.24. Możliwość przypisania pacjentowi diety wybranej ze słownika. TAK  

ID.PPG.25. Dodawanie uwag do wizyty. TAK  

ID.PPG.26. Dodawanie procedur ze słownika ICD-9. TAK  

ID.PPG.27. Możliwość utworzenia własnych grup procedur. TAK  

ID.PPG.28. Gruper JGP. TAK  

ID.PPG.29. Możliwość ręcznego dopisania procedury. TAK  

ID.PPG.30. Możliwość zamykania procesu leczniczego z poziomu gabinetu 

lekarskiego. 

TAK  

ID.PPG.31. Możliwość wystawienia skierowania dla pacjenta: TAK  

- do szpitala, TAK  

- do specjalisty, TAK  

- na badania, TAK  

- na transport, TAK  

- na badania laboratoryjne, TAK  

- na badania radiologiczne. TAK  

ID.PPG.32. Możliwość wystawiania zaświadczeń opisowych z możliwością edycji. TAK  

ID.PPG.33. Możliwość obejrzenia dołączonych plików multimedialnych z jednego 

okna. 

TAK  

ID.PPG.34. Podgląd na wpisane do systemu leków uczulających pacjenta. TAK  

ID.PPG.35. Możliwość zmiany statusu wizyty. TAK  
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ID.PPG.36. Dostęp do pełnej historii choroby pacjenta wygenerowanej podczas 

poprzednich wizyt w poradniach, w pracowniach lub w szpitalu. 

TAK  

ID.PPG.37. System umożliwia wystawianie recept na pacjenta. TAK  

ID.PPG.38. Kopiowanie wcześniej wystawionych recept. TAK  

ID.PPG.39. Blokada przed ponownym wydrukowaniem tej samej recepty. TAK  

ID.PPG.40. Anulowanie błędnie wystawionej recepty. TAK  

ID.PPG.41. Sprawdzanie puli dostępnych recept dla danego lekarza z podziałem na: TAK  

- NFZ, TAK  

- psychotropowe. TAK  

ID.PPG.42. Możliwość wydrukowania recept przed wizytą domową dla konkretnego 

pacjenta. 

TAK  

ID.PPG.43. Dostęp do informacji o ubezpieczeniu przy wystawianiu recepty. TAK TAK 

ID.PPG.44. Przy wystawianiu recept z lekiem refundowanym program dokonuje 

walidacji ubezpieczenia pacjenta i jeżeli pacjent nie posiada uprawnień 

do refundacji świadczeń, system podaje komunikat o braku 

ubezpieczenia pacjenta. 

TAK  

ID.PPG.45. Wprowadzenie leków na receptę. TAK  

ID.PPG.46. Wydruk recepty lub nadruk na receptę. TAK  

ID.PPG.47. Generowanie recepty na podstawie leków stałych przypisanych podczas 

poprzednich wizyt do pacjenta. 

TAK  

ID.PPG.48. Tworzenie recepty na podstawie wcześniej wystawionych recept. TAK TAK 

ID.PPG.49. Możliwość wstawienia jednocześnie do pięciu leków na receptę. TAK  

ID.PPG.50. Możliwość tworzenia schematów recept. TAK  

ID.PPG.51. Podgląd charakterystyki produktu leczniczego. TAK  

ID.PPG.52. Filtrowanie leków pod kątem refundacji. TAK  

ID.PPG.53. Wyróżnienie kolorystyczne leków refundowanych. TAK  

ID.PPG.54. Dostęp do informacji o refundacji leków. TAK  

ID.PPG.55. Dostęp do cen leków refundowanych. TAK  

ID.PPG.56. Wczytanie puli recept. TAK  

ID.PPG.57. Wystawianie recept z lekami do przygotowania w aptece (leki 

recepturowe). Korzystanie ze zdefiniowanych wcześniej szablonów. 

TAK  

ID.PPG.58. Dostęp do skanowanej uprzednio dokumentacji pacjenta. TAK  

ID.PPG.59. Podpis elektroniczny zakończonej wizyty. TAK  

ID.PPG.60. Wydruk karty informacyjnej dla pacjenta lub dla lekarza kierującego oraz 

dowolnych definiowalnych raportów związanych z pacjentem lub historią 

choroby pacjenta. 

TAK  

ID.PPG.61. Wystawianie zaświadczenia ZUS ZLA w formie elektronicznej. TAK  

ID.PPG.62. Możliwość nadruku wprowadzonych danych na formularz ZUS ZLA. TAK  
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ID.PPG.63. Możliwość drukowania faktur. TAK TAK 

 

 

Wymagania funkcjonalne moduł Poradnia (Ewidencja) WP PRÓBKA 

ID.PPE.1. System posiada wspólną Ewidencję Główną Pacjentów dla wszystkich 

poradni. 

TAK  

ID.PPE.2. System gromadzi w Rekordzie Pacjenta: TAK  

- dane osobowe, TAK  

- dane adresowe, TAK  

- adres e-mail, TAK  

- numer kartoteki papierowej, TAK  

- zatrudnienie, TAK  

- ubezpieczenie, TAK  

płatnik, oddział NFZ, TAK  

ID.PPE.3. System gromadzi w Rekordzie Pacjenta dodatkowe dane, takie jak: TAK  

- wywiad rodzinny, TAK  

- wywiad środowiskowy, TAK  

- grupa krwi, TAK  

- dane opiekuna, TAK  

- upoważnienie o zgodzie do uzyskania informacji o stanie zdrowia, TAK  

- upoważnienie o zgodzie do uzyskania dokumentacji medycznej, TAK  

- rodzaj i nr dokumentu uprawniającego do leczenia, TAK  

- dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do 

otrzymywania informacji na temat stanu pacjenta, 

TAK  

- dane osób uprawnionych do odbierania dokumentacji medycznej 

pacjenta, 

- dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do 

otrzymania dokumentacji pacjenta w przypadku jego śmierci. 

TAK  

ID.PPE.4. System umożliwia zapisanie w Rekordzie Pacjenta dodatkowych danych 

jak: 

TAK  

- informacji na temat szczepień, TAK  

- informacji na temat przebytych chorób, TAK  

- informacji na temat uczulenia na leki i materiały medyczne, TAK  

- informacji na temat wypożyczanego sprzętu, TAK  

- dowolnej informacji na temat pacjenta w postaci ogólnych uwag, TAK  

- informacji na temat umów. TAK  

ID.PPE.5. Możliwość podglądu wcześniejszych wizyt pacjenta w jednostce. TAK  

ID.PPE.6. Dostęp do informacji w zakresie: TAK  
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- data/godzina rejestracji, TAK  

- data przyjęcia, TAK  

- data wypisu, TAK  

- rodzaj poradni, w której był przyjęty pacjent, TAK  

- dane lekarza przyjmującego, TAK  

- data skierowania, TAK  

- status wizyty, TAK  

- przyczyna skreślenia. TAK  

ID.PPE.7. Filtrowanie informacji z odbytych wizyt przy użyciu parametrów: TAK  

- data/godzina rejestracji, TAK  

- data przyjęcia, TAK  

- data wypisu, TAK  

- rodzaj poradni, w której był przyjęty pacjent, TAK  

- dane lekarza przyjmującego, TAK  

- data skierowania, TAK  

- status wizyty. TAK  

ID.PPE.8. Możliwość dodania pacjenta niezidentyfikowanego. TAK  

ID.PPE.9. Wyszukiwanie danych pacjenta z uwzględnieniem danych takich jak: TAK  

- imię i nazwisko, TAK  

- nr PESEL, TAK  

ID.PPE.10. Filtrowanie danych pacjentów w ewidencji pod kątem: TAK  

- miejscowości, TAK  

- roku urodzenia. TAK  

ID.PPE.11. Możliwość skanowania i podglądu zeskanowanych dokumentów. TAK  

ID.PPE.12. Sprawdzenie statusu ubezpieczenia pacjenta (eWUŚ). TAK  

ID.PPE.13. Możliwość wyeksportowania historii wizyt pacjenta w danej jednostce do 

pliku XML lub PDF. 

TAK  

ID.PPE.14. Sprawdzanie kolejek oczekujących na wizyty. TAK  

ID.PPE.15. System umożliwia przypisanie do pacjenta alergenów lub leków, na które 

jest uczulony. 

TAK  
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5.4. Moduł Zleceń 

Wymagania funkcjonalne - moduł Zleceń WP PRÓBKA 

ID.MZ.1. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń medycznych w tym: 

- wysłanie zlecenia, 

TAK TAK 

- śledzenie stanu wykonania zlecenia, TAK  

- zwrotne odebranie wyniku zlecenia. TAK  

ID.MZ.2. Możliwość zlecenia każdego elementu procesu leczenia oraz innych świadczeń 

medycznych (np. transport chorych). 

TAK  

ID.MZ.3. Możliwość wprowadzenia, modyfikacji, przedłużenia oraz anulowania zleceń dla 

pacjentów. Wprowadzanie zleceń jest możliwe dla wszystkich pacjentów objętych 

ruchem chorych (szpital, ambulatoria, izby przyjęć, pracownie terapeutyczne). 

TAK  

ID.MZ.4. Zapewnienie kontroli wprowadzania podwójnych zleceń oraz kontroli zlecenia pod 

kątem poprawności i kompletności. 

TAK  

ID.MZ.5. Możliwość wykorzystania kodów kreskowych i czytników do identyfikacji zleceń. TAK  

ID.MZ.6. Możliwość wykorzystania danych z modułu do rozliczania kosztów. TAK  

ID.MZ.7. Rejestracja etapów wykonania/realizacji zlecenia. TAK  

ID.MZ.8. Możliwość anulowanie zlecenia. TAK  

ID.MZ.9. Automatyczny zapis daty i czasu, osoby wprowadzającej, zmieniającej i odwołującej 

zlecenie. 

TAK  

ID.MZ.10. Automatyczny zapis daty i czasu, osoby wprowadzającej oraz zmieniającej wyniki. TAK  

ID.MZ.11. Automatyczne aktualizowanie etapu realizacji zlecenia. TAK  

ID.MZ.12. Automatyczne przekazanie zlecenia do jednostki realizującej zlecenie. TAK  

ID.MZ.13. Automatyczne zwrotne przekazanie wyniku. TAK  

ID.MZ.14. Graficzna prezentacja wyników badań liczbowych za zadany okres czasu. TAK  

ID.MZ.15. Możliwość na zlecania badań i konsultacji poza szpitalem oraz możliwość 

prowadzania wyników tych badań w formie papierowej, lub elektronicznej. 

TAK  

ID.MZ.16. Możliwość zapisania w ramach komentarza do zlecenia istotnych danych 

diagnostycznych (rozpoznanie, kierunek badania, grupa krwi itp.). 

TAK  

ID.MZ.17. Możliwość integracji w trybie online za pomocą standardu HL7 (min. v. 2.3). TAK  
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5.5. Moduł Sprawozdawczo-rozliczeniowy 

Wymagania funkcjonalne - moduł Sprawozdawczo-Rozliczeniowy WP PRÓBKA 

ID.MSR.1. Możliwość ewidencjonowania umów zawartych z oddziałami NFZ. TAK  

ID.MSR.2. System prowadzi i monitoruje kolejki oczekujących na wykonanie 

świadczeń medycznych w poszczególnych zakresach. 

TAK  

ID.MSR.3. Możliwość comiesięcznego rozliczania usług z płatnikiem. TAK  

ID.MSR.4. System generuje sprawozdania ze stanu tych kolejek zgodnie z 

wymaganiami NFZ. 

TAK  

ID.MSR.5. System spełnia wymogi prawne dotyczące rozliczeń świadczeń i umów w 

służbie zdrowia. 

TAK  

ID.MSR.6. Generowanie sprawozdań do systemów rozliczeniowych płatników 

świadczeń w formatach wymaganych przez NFZ. 

TAK  

ID.MSR.7. Generowanie wydruków do sprawozdań (sprawozdawczość wymagana 

przez NFZ). 

TAK  

ID.MSR.8. Przechowywanie informacji o strukturze organizacyjnej zakładu. TAK  

ID.MSR.9. Możliwość powiązania struktury organizacyjnej zakładu z kontraktem NFZ 

(możliwość wskazania, która jednostka organizacyjna w Zakładzie 

odpowiada jednostkom z kontraktu NFZ). 

TAK TAK 

ID.MSR.10. Automatyczne tworzenie raportu dla NFZ na podstawie wprowadzonych 

danych w gabinetach i na oddziałach. 

TAK  

ID.MSR.11. Podgląd limitów oraz sumy punktów zaplanowanych zabiegów w 

poszczególnych miesiącach dla umów NFZ w trakcie planowania zabiegów 

rehabilitacyjnych. 

TAK  

ID.MSR.12. Możliwość stworzenia wykresów słupkowych odzwierciedlających stan 

wykorzystania świadczeń w stosunku do limitów NFZ na oferowane 

świadczenia. 

TAK  

ID.MSR.13. Automatyczne wyznaczanie cykli zabiegowych dla NFZ (rehabilitacja). TAK  

ID.MSR.14. Rozliczenie usług/badań z NFZ według obowiązujących zarządzeń Prezesa 

NFZ, Rozporządzeń i Ustaw Ministra Zdrowia. 

TAK  

ID.MSR.15. Statystyki w oparciu o dane zgromadzone w JGP TAK  

ID.MSR.16. Raporty pozwalające na bieżąco śledzić stan realizacji umowy. TAK TAK 

ID.MSR.17. Raport pozwalający ocenić stan realizacji umowy w przyszłości z 

uwzględnieniem zaplanowanych wizyt oraz zabiegów. 

TAK TAK 

ID.MSR.18. Możliwość zmiany wersji wysyłki. TAK  

ID.MSR.19. Zmiana statusu produktu z wyszczególnieniem zakresu dat, umowy, 

produktu oraz wyróżnika. 

TAK  

ID.MSR.20. Wybór danych do eksportu – z podziałem na: TAK  
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 świadczenia z poszczególnych komórek organizacyjnych – czyli zakresów 

umów, 

pierwsze wolne terminy,  

faktury sprzedażowe,  

faktury na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek. 

TAK  

- kolejki oczekujących, TAK  

- faktury zakupowe, TAK  

- rozliczenia, TAK  

- świadczenia. TAK  

ID.MSR.21. Opcja eksportu danych z możliwością zastosowania filtra dla błędnych 

rekordów. 

TAK  

ID.MSR.22. Możliwość generowania danych do eksportu według: TAK  

- umowy, TAK  

- produktu, TAK  

- wyróżnika, TAK  

- zakresu dat. TAK  

ID.MSR.23. Możliwość importu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz aneksów. TAK  

ID.MSR.24. Możliwość przypisania umowy do kolejnej jednostki świadczącej usługi. TAK  

ID.MSR.25. Walidacja sprawozdań pod kątem obecności paczki i wygenerowanego 

rachunku dla NFZ. 

TAK  

ID.MSR.26. Generowanie sprawozdań takich jak: TAK  

- MZ-Szp11b,  

MZ 11SZp 

i innych 

TAK  

ID.MSR.27. Filtrowanie sprawozdań według umowy, roku i miesiąca. TAK  

ID.MSR.28. Przeliczanie wszystkich kolejek. TAK  

ID.MSR.29. Przeliczanie wybranej kolejki i wysłania jej do NFZ. TAK  

ID.MSR.30. Walidacja kolejek. TAK  

ID.MSR.31. Informacja o błędach w kolejce. TAK  

ID.MSR.32. Podgląd listy pacjentów oczekujących w kolejce. TAK  

ID.MSR.33. Wyszukiwanie pacjenta po numerze PESEL. TAK  

ID.MSR.34. Filtrowanie rekordów pacjentów z błędem w kolejce. TAK  

ID.MSR.35. Możliwość nadania kodu skreślenia dla wybranego pacjenta lub dla 

wszystkich rekordów. 

TAK  

ID.MSR.36. Filtrowanie rekordów z uwzględnieniem 3-miesięcznego okresu 

oczekiwania w kolejce. 

TAK  

ID.MSR.37. System umożliwia podgląd informacji o błędzie przesłanej z NFZ. TAK  

ID.MSR.38. Możliwość eksportowania do pliku CSV, HTML lub inne (np. Excel) danych 

o świadczeniach. 

TAK  
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5.6. Moduł Statystyka medyczna 

Wymagania funkcjonalne - moduł Statystyka medyczna WP PRÓBKA 

ID.MSM.1. Obsługa bazy pacjentów poradni, zakładu, pracowni, oddziałów, 

pododdziałów. 

TAK  

ID.MSM.2. Wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów 

(min. nazwisko, PESEL, ID zestawu świadczeń (Wewnętrzny). 

TAK  

ID.MSM.3. Możliwość automatycznego numerowania pacjentów w Księdze 

Głównej i Oddziałowej. 

TAK  

ID.MSM.4. Przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z 

poszczególnych pobytów szpitalnych, wizyt w zakładach 

diagnostycznych, wyników badań i wizyt w poradniach. 

TAK  

ID.MSM.5. Potwierdzenia wypisu pacjenta pod kątem kompletności i 

poprawności danych. 

TAK  

ID.MSM.6. Możliwość wygenerowania / wydruku Karty Statystycznej. TAK  

ID.MSM.7. Możliwość wygenerowania / wydruku zaświadczenia o pobycie w 

szpitalu. 

TAK  

ID.MSM.8. Możliwość wygenerowania / wydruku Karty Zakażenia Szpitalnego. TAK  

ID.MSM.9. Możliwość wygenerowania / wydruku Księgi Głównej i Księgi 

zabiegów rehabilitacyjnych z podziałem na poszczególne komórki 

organizacyjne. 

TAK TAK 

ID.MSM.10. Możliwość wygenerowania / wydruku skorowidza alfabetycznego 

do Księgi Głównej. 

TAK  

ID.MSM.11. Obsługa Księgi Oczekujących (kolejki oczekujących). TAK  

ID.MSM.12. Obsługa Księgi Poradni. TAK  

ID.MSM.13. Obsługa Księgi Zabiegów Rehabilitacyjnych. TAK  

ID.MSM.14. Elektroniczna komunikacja z NFZ. TAK  

ID.MSM.15. Możliwość potwierdzenia przez lekarza zakończenia wizyty 

lekarskiej wraz ze sprawdzeniem kompletności danych 

dotyczących pacjenta i wykonanych świadczeń. 

TAK  

ID.MSM.16. Czas oczekiwania (planowany i rzeczywisty) na poszczególne 

świadczenia w Szpitalu (dane z list oczekujących). 

TAK  

ID.MSM.17. Możliwość sporządzania raportów: liczba porad. TAK  

ID.MSM.18. Możliwość sporządzania raportów: liczba porad ambulatoryjnych. TAK  

ID.MSM.19. Możliwość sporządzania raportów: liczba przyjęć, pacjentów 

ubezpieczonych, nieubezpieczonych, usług zapłaconych, 

niezapłaconych, liczba osobodni i porad w wybranych okresach, 

liczba osób leczonych w podziale na poszczególne rozpoznania, 

TAK  
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kody gmin, kategorie wiekowe, wykaz osób pierwszorazowych, 

wykaz osób z poszczególnymi rozpoznaniami, ilość porad 

udzielonych w poszczególnych gabinetach i przez poszczególnych 

lekarzy oraz fizjoterapeutów, liczba poszczególnych zabiegów 

rehabilitacyjnych w określonym przedziale czasu i określonej 

komórce, liczba i wykaz porad udzielonych z podziałem na kobiety 

i mężczyzn.  

Sprawozdanie MZ11 Szp, MZ-Szp 11 b i inne. 
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5.7. Moduł Szpital 

Wymagania funkcjonalne - moduł Szpital WP PRÓBKA 

ID.MSZ.1. Obsługa oddziałów i izby przyjęć. TAK  

ID.MSZ.2. Możliwość przenosin międzyoddziałowych pacjenta. TAK  

ID.MSZ.3. Możliwość wprowadzenia pacjenta NN. TAK  

ID.MSZ.4. Wyświetlenie aktualnej historii choroby pacjenta po zeskanowanym 

identyfikatorze pacjenta dostosowanego do obowiązujących aktów 

prawnych. 

TAK  

ID.MSZ.5. Funkcjonalność drukowania identyfikatora pacjenta dostosowanego 

do obowiązujących aktów prawnych. 

TAK  

ID.MSZ.6. Możliwość wydruku takich wydruków jak: karty statystyczne, karty 

wypisu i pełnej historii choroby pacjenta. 

TAK  

ID.MSZ.7. Możliwość zapisywania statusów dziennych dla hospitalizowanego 

pacjenta. 

TAK  

ID.MSZ.8. Mechanizm przeliczania ruchu pacjentów, przepustowości i obłożenia 

łóżek. 

TAK  

ID.MSZ.9. Możliwość prowadzenia i automatycznej numeracji Księgi Głównej, 

Ksiąg Oddziałowych. 

TAK  

ID.MSZ.10. Możliwość druku wybranego zakresu numerów Księgi Głównej. TAK  

ID.MSZ.11. Obsługa elektronicznych zleceń oddziałowych z wysłaniem do 

własnych i zewnętrznych: pracowni, laboratorium, rehabilitacji, 

poradni, oddziału, innej jednostki medycznej. 

TAK  

ID.MSZ.12. Możliwość definiowania formularzy zlecenia (charakterystycznych dla 

jednostki odbierającej zlecenie) 

TAK  

ID.MSZ.13. Automatyczny odbiór wyniku (wynik jest widoczny w dokumentacji 

med. pacjenta), możliwość wydruku wyniku. 

TAK  

ID.MSZ.14. Możliwość modyfikacji, anulowania zaplanowanego zlecenia, 

przeglądu zleceń, wydruku zleceń. 

TAK  

ID.MSZ.15. Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach 

przebywających w przeszłości na danym oddziale w szpitalu i 

poradniach. 

TAK  

ID.MSZ.16. Możliwość wystawianie i ewidencjonowanie przepustek. TAK  

ID.MSZ.17. Możliwość automatycznego rozdzielenia krotności produktu i procedur 

na poszczególne dni. 

TAK  

ID.MSZ.18. Możliwość wprowadzenia rozpoznań: wstępne, główne, 

współistniejące, dodatkowe wypisowe, przyczyny zgonu i rozpoznania 

sekcyjnego wg klasyfikacji ICD-10 oraz opisowych (z wykorzystaniem 

zdefiniowanych wcześniej szablonów). 

TAK  
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ID.MSZ.19. Aktualna wersja grupera JGP. TAK  

ID.MSZ.20. Możliwość rozliczania miesięcznego świadczenia JGP. TAK  

ID.MSZ.21. Mechanizm aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji 

grupera oraz wczytywanie aneksów umów NFZ. 

TAK  

ID.MSZ.22. Zapamiętywanie okresu obowiązywania danej wersji grupera oraz 

danych niezbędnych do grupowania z umów NFZ. 

TAK  

ID.MSZ.23. Podgląd w jednym miejscu, wszystkich danych, niezbędnych do 

wyznaczenia grupy JGP. 

TAK TAK 

ID.MSZ.24. Możliwość wskazywania wszystkich grup spełniających warunki 

poprawnego grupowania oraz nich wartości punktowej. 

TAK TAK 

ID.MSZ.25. Możliwość generowania informacji o najbliższych grupach 

niespełniających warunków. System podaje ich wartości punktową 

oraz przyczyny niespełnienia warunków oraz uwagi związane z tym 

faktem. 

TAK TAK 

ID.MSZ.26. Możliwość wprowadzania skierowań na transport medyczny, oraz 

wydawania zaświadczeń o pobycie w szpitalu. 

TAK  

ID.MSZ.27. Możliwość prowadzenia gospodarki lekami w zakresie apteki głównej i 

apteczek oddziałowej. 

TAK  

ID.MSZ.28. Możliwość planowania i zlecania leków, prowadzenia karty zleceń 

leku, wydruk dziennego zestawienia leków na pacjenta. 

TAK TAK 

ID.MSZ.29. Ewidencjonowanie osoby wydającej leki, wydanie leków oraz 

materiałów z dokładnością do pacjenta (kto, komu, co). 

TAK TAK 

ID.MSZ.30. Aktualizacja stanu apteczki oddziałowej w wyniku podania leku oraz 

możliwość wprowadzenia strat. 

TAK  

ID.MSZ.31. Możliwość definiowania struktury apteczek oddziałowych w 

powiązaniu z apteką główną. 

TAK  

ID.MSZ.32. Możliwość zaczytywanie kodów kreskowych z leków i materiałów. TAK  

ID.MSZ.33. Możliwość generowania stanów magazynowych apteczki oddziałowej. TAK  

ID.MSZ.34. Ewidencjonowanie serii leków i dat ich ważności. TAK  

ID.MSZ.35. Możliwość drukowania zestawień dla apteczki oddziałowej między 

innymi: dat ważności, zużycia za okres; obrotów, inwentaryzacji 

(generowanie arkusza spisu z natury), stanów minimalnych. 

TAK  

ID.MSZ.36. Możliwość prowadzenia karty magazynowej apteczki oddziałowej. TAK  

ID.MSZ.37. Możliwość tworzenia raportu zakupionych leków – Apteka Główna. TAK  

ID.MSZ.38. Wsparcie tworzenia planów i zapotrzebowania na leki Apteka Główna. TAK  

ID.MSZ.39. Możliwość wyliczenia kosztów medycznych hospitalizacji. TAK  
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ID.MSZ.40. Możliwość rejestracji pacjenta, min. dane osobowe, adresowe, 

ubezpieczeniowe, o opiekunie, płatniku, osobach upoważnionych do 

uzyskania informacji o stanie zdrowia, odbiorze dok. med. 

TAK  

ID.MSZ.41. Możliwość wyszukiwania pacjentów w liście pacjentów wg różnych 

parametrów. 

TAK  

ID.MSZ.42. Prowadzenie list oczekujących na przyjęcie do oddziałów z 

możliwością zmiany zaplanowanego terminu. 

TAK  

ID.MSZ.43. Prowadzenie historii choroby (dane przyjęcia, wywiad, przebieg 

choroby, epikryza, proceduryi, badania diagnostyczne, leki, 

konsultacje, wypis). 

TAK  

ID.MSZ.44. Możliwość ewidencji czynności pielęgniarskich oraz wydruk 

wymaganych dokumentów. 

TAK  

ID.MSZ.45. Możliwość definiowania i użycia tekstów standardowych w opisie 

historii choroby. 

TAK TAK 

ID.MSZ.46. Możliwość stworzenia dodatkowych dokumentów zapisywanych w 

rekordzie pobytu w oddziale umożliwiające zbieranie nietypowych 

danych. 

TAK TAK 

ID.MSZ.47. Standardowe raporty: raport z dyżuru, zestawienie pacjentów, 

dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne (liczba przyjętych, 

wypisanych, osobodni), raporty lekarskie, pielęgniarskie, 

psychologiczne. 

TAK  

ID.MSZ.48. Standardowe zestawienia wg rozpoznań, procedur (sumaryczne, 

jednostkowe), zleconych badań na pacjenta w danym dniu lub 

okresie. 

TAK  

ID.MSZ.49. Możliwość samodzielnej modyfikacji istniejących szablonów 

wydruków, formularzy dokumentacji medycznej, tworzenia raportów 

zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

TAK  

ID.MSZ.50. Przygotowywanie elektronicznych raportów do instytucji 

zewnętrznych, np. NFZ, PZH, Centrum Zdrowia Publicznego, 

Departamentu MSWiA. 

TAK  

ID.MSZ.51. Możliwość wystawiania i wydruku recept. TAK  

ID.MSZ.52. Możliwość wprowadzenia receptury oraz oznaczenia braku 

zamiennika. 

TAK  

ID.MSZ.53. Elektroniczny obieg recept tj. od wczytania numerów recept z NFZ 

poprzez wystawianie recept do raportów zużycia numeracji. 

TAK  

ID.MSZ.54. Możliwość oznaczenia historii choroby pacjenta jako świadczenie 

ratujące życie. 

TAK  



 
 

 
„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

 05-400 Otwock 38 

ID.MSZ.55. Możliwość dołączania do historii choroby dowolnego pliku, np. skanu 

skierowania, zgód pacjenta, konsultacji zewnętrznej, prześwietlenia, 

itp. 

TAK  

ID.MSZ.56. Możliwość sprawdzenia w ujęciu statystycznym ilości oczekujących i 

średniego czasu dla każdej komórki organizacyjnej wg stanu na 

dowolnie wybrany dzień. 

TAK  

ID.MSZ.57. Możliwość odnotowywania udostępniania dok. medycznej dot. 

zarówno wersji papierowej dokumentacji jak i elektronicznej. 

TAK  

ID.MSZ.58. Możliwość przyjęcia pacjenta ze szpitalnej kolejki oczekujących do 

izby przyjęć, z automatycznym przeniesieniem danych pacjenta. 

TAK  

ID.MSZ.59. Możliwość wydruku pasków na rękę z definiowanym kodem i 

nadrukiem. 

TAK  

ID.MSZ.60. Możliwość tworzenia grup terapeutycznych dla pacjentów wraz z 

wyznaczeniem czasu trwania turnusu. 

TAK  

 

ID.MSZ.61. Możliwość prowadzenia opisu terapii w ramach grupy (dla każdego 

pacjenta ten sam opis) oraz opisów indywidualnych. 

Możliwość grupowego dodawania obserwacji wskazanym pacjentom. 

TAK  

ID.MSZ.62. Opisy terapii musza być elementem historii choroby pacjenta. TAK  

ID.MSZ.63. Modyfikacja schematów historii choroby. TAK  

ID.MSZ.64. Dodawanie elementów schematu historii choroby. TAK  

ID.MSZ.65. Możliwość kopiowania opisów i edytowania skopiowanego opisu. TAK  
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5.8. Moduł Urządzenia mobilne 

Wymagania funkcjonalne – moduł urządzenia mobilne WP PRÓBKA 

ID.MUM.1. Możliwość pracy na urządzeniach mobilnych. TAK  

ID.MUM.2. Współpraca z urządzeniami mobilnymi za pomocą sieci LAN (WiFi). TAK  

ID.MUM.3. Komunikacji aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem za 

pomocą webserwisów lub HTML5. 

TAK  

ID.MUM.4. Aplikacja na urządzeniach mobilnych nie może w sposób 

bezpośredni komunikować się z bazą danych. 

TAK  

ID.MUM.5. Uniemożliwienie aplikacjom na urządzeniach mobilnych 

przechowywania na stałe na urządzeniu mobilnym jakichkolwiek 

danych osobowych ani wrażliwych medycznie. Na tablecie znajduje 

się tylko warstwa prezentacji danych. 

TAK  

ID.MUM.6. Logowanie zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem 

użytkownika. 

TAK  

ID.MUM.7. Moduł do pracy na urządzeniach mobilnych wyposażonych w ekran 

dotykowy. 

TAK  

ID.MUM.8. Interfejs graficzny zawiera komponenty wprowadzania danych i 

nawigacji, dostosowane do pracy z wykorzystaniem ekranu 

dotykowego (m.in. większe przyciski, pola edycyjne, zakładki, itp. 

niż wersja stacjonarna systemu). 

TAK  

ID.MUM.9. Wykorzystanie klawiatury ekranowej jest ograniczone do 

niezbędnego minimum. 

TAK  

ID.MUM.10. Podgląd danych pacjentów znajdujących się w Szpitalu, na 

poszczególnych oddziałach m.in. w zakresie: 

- data rozpoczęcia pobytu, 

TAK  

- sala / oddział / izba przyjęć, TAK  

- diagnoza, TAK  

- przebieg choroby, TAK  

- zlecone badania, TAK  

- zlecone leki, TAK  

- wykonane badania wraz z opisem. TAK  

ID.MUM.11. Sprawdzanie wyników badań. TAK  

ID.MUM.12. Wprowadzanie m.in. poniższych danych: TAK  

- składanie zleceń nowych podań leków, TAK  

- składanie zleceń badań, TAK  

- realizacja zleceń TAK  

- odnotowywanie obserwacji. TAK  
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ID.MUM.13. Automatyczne otwarcie rekordu medycznego dotyczącego danego 

pacjenta po sczytaniu kodu kreskowego na jego opasce 

identyfikacyjnej. 

TAK  

ID.MUM.14. Możliwość zalogowania się do modułu z podaniem nazwy operatora 

oraz hasła zdefiniowanymi w systemie HIS. 

TAK  

ID.MUM.15. Moduł umożliwia przegląd wprowadzonych danych pomiarowych w 

zakresie: Temperatura, Waga, Ciśnienie, Saturacja, Wzrost, Tętno, 

Glikemia, Współczynnik BMI, Oddech. 

TAK  

ID.MUM.16. Możliwość przeglądu danych pomiarowych w postaci tabelarycznej 

w zakresie: 

TAK  

data i godzina zarejestrowania pomiaru, wartość pomiaru, uwagi. TAK  

ID.MUM.17. Możliwość zestawienia wyników parametrów tego samego badania 

z wartościami historycznymi. 

TAK  

ID.MUM.18. Możliwość przeglądania zdarzeń medycznych pacjenta w sposób 

chronologiczny: 

TAK  

wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, podane leki, 

zarejestrowane pomiary, wprowadzone wywiady i badania 

przedmiotowe. 

TAK  

ID.MUM.19. Możliwość rejestracji zleceń na badania laboratoryjne / 

diagnostyczne /obrazowe, zlecenie automatycznie przejmuje 

elektronicznie odpowiedni moduł. 

TAK  

ID.MUM.20. Możliwość rejestracji zleceń na badania laboratoryjne / 

diagnostyczne w minimalnym zakresie informacji: Lekarz zlecający, 

Tryb realizacji zlecenia (Normalne, Cito), Lista badań do 

wykonania. 

TAK  

ID.MUM.21. Moduł umożliwia przegląd wyników badań laboratoryjnych / 

diagnostycznych pacjenta z minimalnym zakresem informacji: Data 

zlecenia, Lekarz zlecający, Skróty i nazwy zleconych badań, Tryb 

realizacji zlecenia (Normalne, Cito). 

TAK  

ID.MUM.22. Moduł umożliwia rejestrowanie zleceń na leki i środki medyczne – 

zlecenie przejmuje odpowiedni moduł. 

TAK  

ID.MUM.23. Moduł umożliwia rejestrowanie zleceń na leki z minimalnym 

zakresem informacji: Lekarz zlecający, Zlecany lek (wybór ze 

słownika), Dawkowanie (godzinowe, opisowe, doraźne), 

Oznaczenie leku spoza apteczki oddziałowej (np. lek pacjenta). 

TAK  

ID.MUM.24. Moduł umożliwia odnotowanie tzw. leków pacjenta (leków spoza 

apteczki oddziałowej). 

TAK  

ID.MUM.25. Moduł umożliwia zmianę dawkowania i podawania leku. TAK  
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ID.MUM.26. Moduł umożliwia przegląd zleceń na leki z minimalnym zakresem 

informacji: Nazwy zleconych leków, Nazwy międzynarodowe leków, 

Postać leku, Dawka leku, Ilość w opakowaniu, Sposób 

dawkowania. 

TAK  

ID.MUM.27. Automatyczne podpowiadanie jednostki leku jeśli taka została 

określona na karcie towaru w odpowiednim module. 

TAK  

ID.MUM.28. Automatyczne podpowiadanie sposobu podania leku jeśli taki został 

określony na karcie towaru w odpowiednim module. 

TAK  

ID.MUM.29. Możliwość zrobienia zdjęcia i dodania go do historii choroby 

pacjenta. 

TAK  
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5.9. Moduł Rehabilitacja 

Wymagania funkcjonalne - moduł Rehabilitacja WP PRÓBKA 

ID.MR.1. Obsługa zleceń dla: TAK  

a) rehabilitacja ambulatoryjna, TAK  

b) rehabilitacja oddziału dziennego, TAK  

c) rehabilitacja oddziału, TAK  

d) rehabilitacja – sanatorium, TAK  

e) rehabilitacja domowa. TAK  

ID.MR.2. Rejestracja/przyjęcie pacjenta z zewnątrz. TAK  

ID.MR.3. Obsługa zleceń z jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. TAK  

ID.MR.4. Filtry zleceń dla jednostek zlecających. TAK  

ID.MR.5. Filtry aparatów/osób dla jednostek zlecających. TAK  

ID.MR.6. Zarządzanie słownikami: TAK  

a) stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych, TAK  

b) sal, TAK  

c) zabiegów, TAK  

ID.MR.7. Zarządzanie grafikami i terminarzami: TAK  

a) personelu, TAK  

b) stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych. TAK  

ID.MR.8. Możliwość określenia standardowych czasów trwania zabiegu, TAK  

ID.MR.9. Automatyczne planowanie na bazie dostępności osób i urządzeń, 

preferencji pacjenta, filtrów. 

TAK TAK 

ID.MR.10. Kalendarz planowania z wizualizacją zajętych slotów na zabiegi 

przez innych pacjentów, blokady terminów. 

TAK TAK 

ID.MR.11. Drukowanie planu zabiegów z możliwością edycji formularza 

wydruku. 

TAK  

ID.MR.12. Automatyzacja realizacji zabiegów: TAK  

a) realizacja pozycji zlecenia za pomocą kodu kreskowego, dotyku 

bez potrzeby wybierania ręcznego pacjenta, zlecenia, 

TAK  

b) automatyczne dopisywanie procedur (w tym procedur 

zależnych od parametrów zlecenia), produktów podczas realizacji 

zabiegów, 

TAK  

c) obsługa realizacji zdalnej rehabilitacji domowej. TAK  

ID.MR.13. Identyfikacja pacjenta po kodzie kreskowym (opaska lub 

skierowanie). 

TAK  
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5.10.Moduł Apteka 

Wymagania funkcjonalne - moduł Apteka WP PRÓBKA 

ID.MAS.1.  Ewidencja dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych 
do apteki. 

TAK  

ID.MAS.2.  Ewidencja dostaw od dostawców z możliwością wprowadzana ich drogą 
elektroniczną (możliwość rejestrowania również dostaw 

niefakturowanych). 

TAK  

ID.MAS.3.  Prowadzenie ewidencji wszystkich operacji w magazynie z przypisaniem 
czasu i personelu. 

TAK  

ID.MAS.4.  Możliwość wykorzystania słowników: leków, grup ATC, nazw 
międzynarodowych, słownik jednostek miar. 

TAK  

ID.MAS.5.  Możliwość definiowania własnych grup leków (lokalnych). TAK  

ID.MAS.6.  Możliwość definiowania własnych dokumentów (np. Rozchód Darów, 
Przyjęcie bezpłatnych próbek itp.). 

TAK  

ID.MAS.7.  Możliwość automatycznego numerowania dokumentów wg 
definiowanego przez użytkownika wzorca. 

TAK  

ID.MAS.8.  Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków 
farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zamówienia mogą być 
przygotowywane automatycznie, na podstawie aktualnych stanów 

magazynowych, stanów minimalnych i maksymalnych z możliwością 
wglądu do weryfikacji i zatwierdzenia wysłania przez personel zlecający. 

TAK  

ID.MAS.9.  Sporządzanie preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych, 
leków recepturowych, maści oraz płynów infuzyjnych. 

TAK  

ID.MAS.10.  Sporządzanie roztworów spirytusowych. TAK  

ID.MAS.11.  Możliwość realizacji zamówień zbiorczych na oddział. TAK  

ID.MAS.12.  Możliwość wprowadzania produktów końcowych z poszczególnych 
składników. Nowy końcowy produkt zostaje wprowadzany na stan 

magazynowy, a poszczególne składniki schodzą ze stanu 
magazynowego. 

TAK  

ID.MAS.13.  Możliwość wydania towaru nierównego zapotrzebowaniu pod względem 
ilościowym i jakościowym. 

TAK  

ID.MAS.14.  Program informuje o różnicy ceny na fakturze w porównaniu z ceną w 
ofercie. 

TAK  

ID.MAS.15.  Import docelowy zakładowy i indywidualny. TAK  

ID.MAS.16.  Zwrot z oddziałów. TAK  

ID.MAS.17.  Ewidencja darów. TAK  

ID.MAS.18.  Korekta dokumentów ewidencjonujących dostawy środków 
farmaceutycznych i materiałów medycznych. 

TAK  

ID.MAS.19.  Wydawanie środków farmaceutycznych z apteki na oddziały na 
podstawie zamówień elektronicznych lub papierowych (współpraca z 

apteczką oddziałową). 

TAK TAK 

ID.MAS.20.  Elektroniczne potwierdzenia realizacji zamówienia z oddziału. TAK  

ID.MAS.21.  Wydawanie wyrobów medycznych na zewnątrz w ramach magazynu. TAK  

ID.MAS.22.  Zwrot środków farmaceutycznych z apteki do dostawców. TAK  

ID.MAS.23.  Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych z podaniem przyczyn 
niezgodności. 

TAK  

ID.MAS.24.  Korekta wydań środków farmaceutycznych. TAK  

ID.MAS.25.  Wykonywanie inwentaryzacji magazynu. TAK  

ID.MAS.26.  Korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie 
arkusza spisu z natury z dokładnością do dostawy lub asortymentu. 

TAK  
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ID.MAS.27.  Generowanie arkusza do spisu z natury. TAK  

ID.MAS.28.  Bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego przez osobę 
upoważnioną. 

TAK  

ID.MAS.29.  Kontrola dat ważności oraz możliwość zdejmowania ze stanów 
magazynowych leków przeterminowanych. 

TAK  

ID.MAS.30.  Przegląd stanów magazynowych i wartości magazynu na bieżący oraz na 
wybrany dzień. 

TAK  

ID.MAS.31.  Przekazywanie listy asortymentowo - wartościowej leków do modułu 
realizującego funkcjonalność obsługi zamówień i przetargów. 

TAK  

ID.MAS.32.  Wprowadzenie umowy przetargowej. TAK  

ID.MAS.33.  Powiadamianie o niskim stanie magazynowym (wg leku, umowy 
przetargowej, dostawcy) w celu przeprowadzenia procedury 

przetargowej, limit i czas wyprzedzenia ustawiane są przez użytkownika. 

TAK  

ID.MAS.34.  Kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach obowiązującej 
umowy przetargowej z informacją o stopniu realizacji. 

TAK  

ID.MAS.35.  Podgląd i możliwość wydruku stanu magazynowego uwzględniający 
różne parametry (na dany dzień, wg grup leków). 

TAK  

ID.MAS.36.  Raporty i zestawienia generowane i definiowane przez użytkownika na 
podstawie wszystkich dostępnych danych, w tym: 

TAK  

- na podstawie rozchodów, TAK  

- na podstawie przychodów, TAK  

- na podstawie obrotów, rodzaju asortymentów, „alarm” przy niskim 
stanie zapasów. 

TAK  

ID.MAS.37.  Możliwość tworzenia zestawień rozchodów i przychodów leków w 
różnych konfiguracjach np. ze wskazaniem odbiorcy/dostawcy, bez 
wskazania odbiorcy/dostawcy, ze wskazaniem leku lub grupy leków. 

TAK  

ID.MAS.38.  Możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego. TAK  

ID.MAS.39.  Przechowywanie informacji o leku. TAK  

ID.MAS.40.  Mechanizm „stop-order”. TAK  

ID.MAS.41.  Możliwość definiowania przez użytkownika receptariusza szpitalnego. TAK TAK 

ID.MAS.42.  Prowadzenie wielu magazynów równorzędnie. TAK  

ID.MAS.43.  Automatyczna aktualizacja oprogramowania oraz słowników 
wykorzystująca połączenie internetowe, w tym  
zewnętrzne, niezależne źródłowe bazy danych: 

- np. BAZYL, 
- informacje urzędowe. 

TAK  

ID.MAS.44.  Obsługa zamienników podczas wydawania leków z koniecznością 
zapisania uzasadnienia danej zamiany lub niewydania leku. 

TAK  

ID.MAS.45.  Wydanie leków: wg nazw handlowych, kodów apteki, nazw 
międzynarodowych, synonimów, grup leków. 

TAK  

ID.MAS.46.  Tworzenie zamówień do hurtowni. TAK  

ID.MAS.47.  Możliwość sygnalizowania leku do zamówienia w hurtowni. TAK  
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5.11.Moduł Obsługa incydentów oraz baza wiedzy 

Baza Wiedzy służy do wewnętrznego rozwiązywania zgłoszeń przesłanych przez użytkowników do Administratora 
Systemu Szpitala, a także do rejestracji rozwiązań wcześniej zgłaszanych problemów.  

Celami dodatkowymi są: 

A. Wprowadzenie mechanizmów poprawiających nadzór nad procesem obsługi incydentów oraz rozliczania 
serwisu z użyciem mechanizmów SLA. Mechanizmy powinny wspierać rozliczanie pracy poszczególnych 
Wykonawców z realizowanych przez nich umów Asysta Techniczna i Konserwacja (ATiK); 

B. Stworzenie Bazy Wiedzy, którą będą mogły wykorzystywać ad-hoc wszyscy uczestnicy procesu 
eksploatacji. 

Proces jest uruchamiany przez zgłoszenie nowego incydentu przez użytkownika w Systemie Zgłoszeń 
Incydentów (SZI): 

 

1. Funkcjonalność SZI dla Użytkownika: 

a. System informatyczny HIS + e-usługi musi mieć możliwość zakładania zgłoszeń incydentów (np. w 
postaci formularza zgłoszenia incydentu) z każdego miejsca pracy, gdzie incydent powstaje. 

b. Formularz zgłoszenia incydentu umożliwia zarejestrowanie incydentu w formie: opisu zgłoszenia, 
dodania załącznika (obrazu, zrzutu z ekranu) rejestrującego incydent oraz nazwy użytkownika 
zgłaszającego incydent. 

i. Zgłoszenie zostaje wysłane do Administratora Wykonawcy obsługującego Asystę Techniczną 
i Konserwację w okresie gwarancyjnym i po jej zakończeniu. 

 Każde zgłoszenie automatycznie uzyskuje status zgłoszenia „do realizacji”. 

ii. Kopia zgłoszenia musi zostać dostarczona do Administratora Systemu Szpitala.  

iii. Każdy z uczestników procesu SZI ma możliwość śledzenia statusu realizacji Zgłoszenia. 

iv. Użytkownikowi zgłaszającemu incydent, system umożliwi zamknięcie Zgłoszenia, po 
otrzymaniu informacji o skutecznym rozwiązaniu problemu. 

2. Funkcjonalność SZI dla Administratora Systemu Szpitala: 

a. Tworzenie Rejestru Zgłoszeń incydentów pochodzących od Użytkowników Systemu Informatycznego: 

i. Kolejność prezentacji zgłoszeń w Rejestrze Zgłoszeń według czasu wysłania zgłoszenia. 

ii. System umożliwi wyszukiwanie zgłoszeń według: daty zgłoszenia (godzina, dzień, miesiąc, 
rok), nazwy użytkownika, klasyfikacji zgłoszeń incydentów. 

b. Możliwość zaklasyfikowania przez Administratora Systemu Szpitala, incydentów według poniżej 
klasyfikacji: 

i. Wada systemu informatycznego:  

 Jest to wada systemu informatycznego, dla której znane jest rozwiązanie (usunięcie 
wady). 

 W takim przypadku Administrator Systemu Szpitala wstawia opis rozwiązania lub 
odsyłacz do odpowiedniego miejsca w Bazie Wiedzy (baza rozwiązań dla wcześniej 
zaistniałych incydentów) wraz z adekwatnym komentarzem. 

ii. Nieznana wada systemu informatycznego: 

 Jest to wada systemu informatycznego dla, której nie jest znane rozwiązanie, a 
rodzaj zdarzenia kwalifikuje je do przekazania obsługi do Wykonawcy umowy ATiK. 

 W tym przypadku przedstawiciele Wykonawcy w ramach zadania Rozwiązanie 
Wykonawcy znajdują je, a następnie wstawiają do formularza zgłoszenia incydentu, 
adekwatny opis rozwiązania. 
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 Tak zaklasyfikowane Zgłoszenie musi być automatycznie przekierowane do 
Administratora Wykonawcy lub obsługującego ATiK. 

iii. Problem: 

 Problemem jest propozycja Zmiany (np. modyfikacji systemu, poprawy GUI, 
wydajności itp.). Administrator Systemu Szpitala dołącza Problem do listy 
Problemów, które będą analizowane w przyszłości. 

 Funkcjonalność Systemu Zgłoszeń Incydentów musi posiadać możliwość 
automatycznego tworzenia Listy problemów ze Zgłoszeń. 

c. Wbudowany system komunikacji z Administratorem Wykonawcy obsługującego ATiK.  

d. Możliwość zamknięcia zgłoszenia po uzyskaniu skutecznego rozwiązania problemu. 

 

Baza Wiedzy zawiera: 

a. System Help Desk systemu informatycznego: 

i. Musi być dostępny dla każdej roli użytkownika (min. Użytkownik i Administrator). 

ii. Do Help Desku musi zostać dołączona Instrukcja obsługi systemu wraz z kontekstową 
wyszukiwarką zagadnień. 

b. Musi zawierać Rejestr Rozwiązań – rejestr, w którym Administrator Systemu Szpitala świadomie 
zamieszcza rozwiązania zgłoszeń wraz z komentarzami. 

c. Wersję demonstracyjną dostarczanego w tym projekcie systemu, utrzymywaną w takiej 
samej wersji jak system produkcyjny. Wersja demonstracyjna posłuży do przeprowadzania szkoleń 
wewnętrznych dla pracowników. 

 

Opis komunikacji w obrębie zgłoszenia miedzy Administratorem Systemu Szpitala obsługującego w ramach ATiK. 

W zależności od tego czy rozwiązanie dla sytuacji opisanej w zgłoszeniu incydentu jest znane Administratorowi 
Systemu Szpitala (opis rozwiązania znajduje się np. w Bazie Wiedzy) czy nie, Administrator: 

1. Sam stosuje rozwiązanie znajdujące się w Rejestrze Rozwiązań, albo 

2. Przekazuje Incydent do Wykonawcy ATiK. 

W sytuacji kiedy Administrator Systemu Szpitala znalazł rozwiązanie w Rejestrze Rozwiązań to sprawdza, czy jest 
ono satysfakcjonujące. Jeśli tak, to Administrator kończy obsługę Incydentu. Jeśli nie, to Incydent jest 
przekazywany do Wykonawcy ATiK. Dzieje się tak w następujących przypadkach: 

1. wada nie została usunięta mimo zastosowania recepty z Bazy Wiedzy, 

2. wykonawca zastosował tzw. „Obejście” (definicja i konsekwencje w SLA powinny znaleźć się w umowie 

ATiK), 

3. wykonawca zgłosił usunięcie Wady, ale wynik sprawdzenia przez Administratora był negatywny. 

Kolejne zadanie to Zamknięcie Incydentu. Incydent zamyka formalnie użytkownik systemu. 

 

 Funkcjonalność Obsługi Incydentów i Bazy Wiedzy  WP PRÓBKA 

ID.INC.1  Zakładanie i zamykanie Zgłoszeń Incydentów. TAK  

ID.INC.2  Dodawanie do Zgłoszenia opisu, zrzutów z ekranu, załączników. TAK  

ID.INC.3  Możliwość przekazywania Zgłoszeń zgodnie z przyjęta przez 
Zamawiającego ścieżką obiegu zgłoszeń.  

TAK  

ID.INC.4  Nadawanie uprawnień i tworzenie ról do Obsługi Incydentów i Bazy 
Wiedzy.  

TAK  
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ID.INC.5  Nadawanie statusów Zgłoszeniom (zgodnie z opisem załącznik 1 c do 
SIWZ)  

TAK  

ID.INC.6  Możliwość śledzenia statusu realizacji Zgłoszenia.  TAK  

ID.INC.7  Tworzenie rejestru Zgłoszeń. TAK  

ID.INC.8  Organizacja Rejestru Zgłoszeń, publikacja w systemie, wyszukiwanie 
(zgodnie z opisem załącznik 1 c do SIWZ). 

TAK  

ID.INC.9  Możliwość zaklasyfikowania przez Administratora Systemu Szpitala, 
Zgłoszeń Incydentów przynajmniej według klasyfikacji: 

1. Wada systemu informatycznego; 
2. Nieznana wada systemu informatycznego; 
3. Problem. 

TAK  

ID.INC.10  Wbudowany system komunikacji między Administratorem Systemu 
Szpitala a firmą sprawującą Asystę Techniczna i Konserwację Systemu. 

TAK  

ID.INC.11  System posiada wbudowany system Help Desk dla każdej roli 

użytkownika. 

TAK  

ID.INC.12  System posiada dołączoną instrukcję obsługi wraz z kontekstowa 
wyszukiwarka zagadnień. 

TAK  

ID.INC.13  System zawiera Rejestr Rozwiązań z możliwością zamieszczania 
rozwiązania Zgłoszeń wraz z rozwiązaniami. 

TAK  

ID.INC.14  Wersja demonstracyjna dostarczanego w tym projekcie systemu, 
utrzymywaną w takiej samej wersji jak system produkcyjny.  

TAK  
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5.12. Moduł procesu kwalifikacyjnego 

 Wymagania funkcjonalne WP PRÓBKA 

ID.KWP.1 Rejestracja pacjenta przed przyjęciem do szpitala. TAK  

ID.KWP.2 Możliwość dołączenia do Rekordu Pacjenta dokumentacji tradycyjnej. TAK  

ID.KWP.3 Możliwość dołączenia do Rekordu Pacjenta danych z portalu e-usług. TAK  

ID.KWP.4 Funkcjonalność przeprowadzenia wywiadu kwalifikacyjnego z możliwością 
obsługi zleceń diagnostycznych. 

TAK  

ID.KWP.5 Możliwość założenia historii choroby wraz ze zleceniem zabiegów 
rehabilitacyjnych, dokumentacja adekwatna jak w dniu faktycznego 

przyjęcia pacjenta do Szpitala. 

TAK  

ID.KWP.6 Wszystkie dane dotyczące w/w czynności z momencie przyjęcia pacjenta 
będą dostępne z poziomu modułu szpitala, z zachowaniem zapisu 

dokumentacji założonej w dniu kwalifikacji wstępnej jako właściwej w 
dniu przyjęcia pacjenta. 

TAK  

ID.KWP.7 Z chwila przyjęcia pacjenta do szpitala, zapisy dotyczące kwalifikacji 
wstępnej zmieniają status na archiwalne. 

TAK  

 
Możliwość obsługi procesu kwalifikacyjnego Pacjenta przed przyjęciem do szpitala. 
 
Wszystkie dane dotyczące w/w czynności w momencie przyjęcia pacjenta będą dostępne z poziomu modułu szpitala. 
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5.13. Moduł e-rejestracja 

 

Moduł (aplikacja) służący wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców 

drogą elektroniczną, za zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu we wszystkich zakresach 
realizowanych przez Szpital Umów z NFZ. 
 
 
Wymagania funkcjonalne moduł e-rejestracja 
 

ID Wymagania WP PRÓBKA 

ID.ER.1 Możliwość zakładania kont pacjenta z poziomu HIS. TAK  

ID.ER.2 Możliwość zakładania konta przez pacjenta z poziomu portalu. TAK  

ID.ER.3 
Możliwość zmiany hasła użytkownika poprzez portal; system 

wymusza zmianę hasła co 30 dni. 
TAK  

ID.ER.4 
Możliwość wprowadzania danych kontaktowych: 

Adres email oraz nr tel. 
TAK  
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5.14. Moduł e-skierowanie 

Usługa umożliwi sprawną komunikację pomiędzy Szpitalem a pacjentem. Zakwalifikowany do leczenia pacjent 
otrzyma informację o terminie rozpoczęcia leczenia wraz z informacją ułatwiającą przybycie – mapka dojazdu oraz 
listą niezbędnych badań i rzeczy potrzebnych podczas pobytu w Szpitalu (pobyty trwają kilka tygodni). 
 
Usługa umożliwi sprawną komunikację pomiędzy placówkami kierującymi i Szpitalem, zapewni przepływ informacji 
o chorobach współistniejących i związanym z nimi leczeniu, które należy kontynuować w Szpitalu, umożliwi sprawną 
korektę braków formalnych dokumentów. Usługa ułatwi i usprawni komunikację Szpitala z pacjentem. 
Moduł zostanie wyposażony w moduł analityczny umożliwiający drukowanie raportów 
miesięcznych/kwartalnych/rocznych ze stanu realizacji usług. 
 
  

Wymagania funkcjonalne moduł e-skierowanie WP PRÓBKA 

ID.ESK.1. System umożliwia komunikację pomiędzy Szpitalem a pacjentem za 

pośrednictwem sms oraz e-mail. 
TAK  

ID.ESK.2. System umożliwia powiadomienie pacjenta o zbliżającym się terminie 

wizyty wraz z wysłaniem poprzez e-mail mapki dotarcia do Szpitala. 

W komunikacie SMS do pacjenta będzie znajdował się numer telefonu do 

osoby w Szpitalu, u której pacjent będzie mógł potwierdzić swój 

przyjazd/wizytę. 

TAK  

ID.ESK.3. System ma możliwość przesłania listy niezbędnych badań i rzeczy 

potrzebnych podczas rejestracji i pobytu w Szpitalu. 
TAK  

ID.ESK.4. System umożliwia komunikację pomiędzy placówkami kierującymi i 

Szpitalem. 
TAK  

ID.ESK.5. System umożliwia przesłanie informacji medycznej związanej z pacjentem 

w ramach zlecenia. 
TAK  

ID.ESK.6. System ma możliwość odrzucenia (odesłania) niekompletnego zlecenia. TAK  

ID.ESK.7. System będzie umożliwiał utworzenie statystyki przetwarzanych skierowań 

(zaakceptowanych, odrzuconych, czas realizacji). 
TAK  

ID.ESK.8. System będzie umożliwiał nadanie uprawnień lekarzom do wystawiania 

skierowań do Szpitala Specjalistycznego w Otwocku. 
TAK  

ID.ESK.9. System będzie umożliwiał podanie następujących danych w skierowaniu: 

dane osobowe, adresowe pacjenta, skrócone dane chorobowe, dane 

lekarza kierującego, adres email lekarza kierującego. 

TAK  

ID.ESK.10. System będzie umożliwiał przekazanie załącznika wraz ze skierowaniem w 

postaci pliku pdf. 
TAK  

ID.ESK.11. System będzie umożliwiał zweryfikowanie skierowania przez sekretarkę 

medyczną pod kątem poprawności.  
TAK  

ID.ESK.12. System będzie umożliwiał wprowadzenie ręczne skierowania poprzez 

system HIS. 
TAK  

ID.ESK.13. System będzie umożliwiał wysyłanie kolejki oczekujących do NFZ. TAK  
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5.15. Moduł e-monitorowanie psychologiczne 

Niezbędne informacje poszpitalne dot. m.in. zaleceń dalszego leczenia będą automatycznie generowane i wysyłane 
do lekarza kierującego pacjenta na leczenie w OLU lub do innego psychologa wskazanego przez pacjenta. 
 
Usługa znaczenie usprawni komunikację między Szpitalem a psychologami. Niezbędne informacje poszpitalne dot. 
m.in. zaleceń dalszego leczenia będą automatycznie generowane i udostępniane zainteresowanym grupom 
odbiorców. 
 
Pacjent w portalu e-usług będzie miał możliwość samodzielnego utworzenia konta dla wybranego przez siebie 
Psychologa np. kierującego go na leczenie tak, aby po zakończeniu terapii pacjenta w Szpitalu, Psycholog kierujący 
go na leczenie miał automatycznie dostęp do zaleceń dotyczących leczenia poszpitalnego lub do innych ustalonych 
danych medycznych. Zakres danych medycznych udostępnianych Psychologom będzie określony na etapie analizy 
przedwdrożeniowej.  
Konto dla Psychologa Pacjent może utworzyć samodzielnie lub w trakcie pobytu na oddziale, gdzie podpisze zgodę 
na udostępnienie swoich danych medycznych zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Ustawą o 
ochronie Danych Osobowych, ew. Ustawą o zawodzie psychologa z dnia 6 czerwca 2001 roku, Ustawą o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. i zmianami z dnia 26 kwietnia 2017 poz. 836, oraz 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania. 
Moduł zostanie wyposażony w moduł analityczny umożliwiający drukowanie raportów 
miesięcznych/kwartalnych/rocznych ze stanu realizacji usług. 
 
Wymagania funkcjonalne moduł e-monitorowanie psychologiczne 
 

ID Zakres wymagania WP PRÓBKA 

ID.EMP.1. System będzie umożliwiał samodzielne utworzenie przez pacjenta 
konta dla Psychologa kierującego go na leczenie i udostępnienie 

dokumentacji medycznej. 

TAK  

ID.EMP.2. System będzie umożliwiał nadawanie uprawnień do dostępu do 
poszczególnych części systemu przez administratora. 

TAK  

ID.EMP.3. System będzie umożliwiał psychologowi dostęp do części danych 
medycznych pacjentów.  

TAK  

ID.EMP.4. System musi być zgodny z aktami prawnymi: Ustawą o Ochronie 
Zdrowia Psychicznego, Ustawą o ochronie Danych Osobowych, ew. 
Ustawą o zawodzie psychologa. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. i 
zmianami z dnia 26 kwietnia 2017 poz 836, o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania 
dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

TAK  
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5.16. Moduł e-monitorowanie nakazu sądowego 

Sprawne włączenie pacjenta zobowiązanego przez Sąd do podjęcia leczenia odwykowego może podnieść 
skuteczność sądowej procedury zobowiązania do leczenia przez: 
1.szybki przepływ informacji między Sądami a OLU, 
2.podniesienie skuteczności leczenia pacjenta zobowiązanego dzięki włączeniu go do grupy pacjentów leczących 
się dobrowolnie, 
3.wypracowanie przekonania o nieuchronności podjęcia leczenia odwykowego pacjenta zobowiązanego, 
4.monitorowanie dalszego leczenia pacjenta zobowiązanego przez Sąd. 
 
Dzięki wdrożeniu systemu elektronicznej komunikacji między OLU a sądami znacznemu zmniejszeniu uległaby luka 
informacyjna, którą podsądni wykorzystują unikając leczenia, nie wykonując tym samym postanowienia sądu. 
Proces jest inicjowany przez pracownika sądu przez wypełnienie formularza skierowania na leczenie. Skierowanie 
poza danymi pacjenta będzie zawierać adres do osoby kontaktowej w sądzie. Skierowanie będzie podpisane 
podpisem kwalifikowanym lub podpisem ePUAP. 
System przekaże skierowanie do sekretariatu OLU. Sekretarka wyznaczy termin leczenia i wprowadzi go do systemu. 
O terminie rozpoczęcia leczenia zostanie powiadomiony pacjent. Jeśli pacjent w wyznaczonym terminie stawi się w 

Szpitalu, zostanie skierowany na leczenie i proces zakończy się. 
Jeśli pacjent nie stawi się system powiadomi osobę kontaktową w sądzie o tym fakcie. 
Moduł zostanie wyposażony w moduł analityczny umożliwiający drukowanie raportów 
miesięcznych/kwartalnych/rocznych ze stanu realizacji usług. 
 
 

Wymagania funkcjonalne moduł e-monitorowanie nakazu sądowego WP PRÓBKA 

ID.ENS.1. System będzie umożliwiał przekazanie informacji za pomocą formularza 

przez pracownika sądu do OLU o orzeczeniu w trybie postanowienia 

nakazu leczenia. 

TAK  

ID.ENS.2. System będzie umożliwiał przekazanie skierowania do sekretariatu OLU TAK  

ID.ENS.3. System będzie umożliwiał przekazanie zwrotnej informacji z OLU do 

sądu o nie podjęciu leczenia/o podjęciu leczenia 

TAK  
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5.17. Moduł e-rehabilitacja 

Usługa umożliwi automatyczne przesłanie skierowania wraz z dokumentacją do Szpitala. Pacjent zostanie 
automatycznie powiadomiony o wyniku kwalifikacji i terminie planowanego przyjęcia do Szpitala. 
W pierwszej części procedury System powinien wspomagać pracę lekarza kierującego pacjenta na rehabilitację. 
Podczas wypełniania formularza zlecenia załącznikami formularza elektronicznego zlecenia mogą być: 

1. Badania obrazowe (CT, MRI oraz RTG) w formie opisu wyniku badania. 
2. „Zeskanowane” dokumenty medyczne w formie obrazów. Tą drogą zostaną przesłane: historia choroby 

pacjenta oraz karty informacyjne leczenia szpitalnego (wypis). 
Elektroniczne zlecenie wraz załącznikami powinno zostać przesłane do Szpitala MSWiA w Otwocku, gdzie po 
rozpatrzeniu zostanie określony termin, w którym pacjent powinien się pojawić na wizytę kwalifikującą do leczenia 
rehabilitacyjnego. 
W ustawowym terminie 14 dni pacjent dostarczy oryginał skierowania. 
Po zbadaniu pacjenta podczas wizyty kwalifikacyjnej zostanie założona dokumentacja pacjenta i wyznaczony termin 
rozpoczęcia rehabilitacji. 
W określonym momencie system wyśle do pacjenta powiadomienie za pomocą SMS przypominający o rozpoczęciu 
rehabilitacji. 

Po zakończeniu procesu rehabilitacji system umożliwi lekarzowi prowadzącemu wykonanie wypisu zarówno w wersji 
elektronicznej jak i papierowej. 
Wypis w wersji elektronicznej zostanie przesłany lekarzowi kierującemu. 
 
Moduł zostanie wyposażony w moduł analityczny umożliwiający drukowanie raportów 
miesięcznych/kwartalnych/rocznych ze stanu realizacji usług. 
 
 

Wymagania funkcjonalne moduł e-rehabilitacja WP PRÓBKA 

ID.EMR.1. System będzie umożliwiał utworzenie skierowania na rehabilitację TAK  

ID.EMR.2. System będzie umożliwiał dołączenie do skierowania informacji w postaci 
zdjęć lub linków do zdjęć badań obrazowych, opisów jako potwierdzenie 

istniejących zmian lub braku zmian w tym zdjęciu oraz skanów 
dokumentów. 

TAK  

ID.EMR.3. System będzie umożliwiał wysyłkę powiadomień sms lub/i mail o terminie 
rozpoczęcia rehabilitacji. 

TAK  
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5.18. Moduł e-monitorowanie leczenia 

Usługa umożliwi proces monitorowania postępów leczenia u poszczególnych pacjentów, co z kolei pozwoli na 
szybkie reagowanie i zapobieganie powrotom do nałogów i koniecznością powtórnych hospitalizacji w OLU. 
Moduł zostanie wyposażony w moduł analityczny umożliwiający drukowanie raportów 
miesięcznych/kwartalnych/rocznych ze stanu realizacji usług. 
 

Wymagania funkcjonalne moduł e-monitorowanie leczenia 

ID Wymagania WP PRÓBKA 

ID.EML.1. System będzie umożliwiał zalogowanie i wypełnienie ankiety przez 
pacjenta. 

TAK  

ID.EML.2. System będzie umożliwiał utworzenie raportu katamnestycznego na 
podstawie danych z ankiet. 

TAK  

ID.EML.3. System będzie umożliwiał utworzenie statystyki przetwarzanych 
danych z ankiet (ilość uzupełnionych ankiet, ilość raportów 

katamnestycznych). 

TAK  

ID.EML.4. System będzie umożliwiał wysyłkę sms (powiadomienia) o 
konieczności wypełnienia ankiety zgodnie z harmonogramem. 

TAK  

ID.EML.5. System będzie umożliwiał tworzenie ankiet z polami opisowymi oraz 
wyboru. 

TAK  

ID.EML.6. System będzie umożliwiał przetwarzanie danych z ankiet w celu 
tworzenia zestawień i raportów. 

TAK  

 
  



 
 

 
„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

 05-400 Otwock 56 

6. Wymagania funkcjonalne dla systemu PACS 

Lp. Wymagania WP PRÓBKA 

ID.PACS.1.   Podsystem PACS musi działać na tej samej bazie danych co system HIS. TAK  

ID.PACS.2..   System musi posiadać możliwość zarządzania archiwami wirtualnymi w 

zakresie dodawania wirtualnych archiwów, poprzez zdefiniowanie 

nazwy archiwum, jego opisu, systemu plików, jaki będzie zastosowany 

w archiwum oraz wskazanie kopii zapasowej, którą objęte będzie dane 

archiwum. 

TAK  

ID.PACS.3.   System musi przechowywać obrazy diagnostyczne z zastosowaniem 

bezstratnej kompresji (lossless).  

TAK  

ID.PACS.4. System musi posiadać autorouting - definiowanie reguł przesyłania 

danych obrazowych w określone uprzednio miejsca (inne archiwa, 

stacje diagnostyczne, inne serwery). Reguły mogą obejmować modality 

danego badania, czas jego wykonania, oraz dane samego badania – 

lekarza zlecającego, dane pacjenta, rodzaj badania, w zakresie danych 

dostępnych w nagłówkach DICOM. 

TAK  

ID.PACS.5. System musi umożliwiać nagrywania badań na płytach CD/DVD – 

współpraca z urządzeniami do nagrywania płyt, jak również ze 

standardowymi nagrywarkami w komputerach Użytkowników. Do 

każdej płyty dogrywana musi być przeglądarka, pozwalająca obejrzeć 

zawartość płyty na komputerze klasy PC z systemem operacyjnym 

Windows 7 lub nowszym.  

TAK  

ID.PACS.6. System musi posiadać możliwość zarządzania węzłami komunikacji 

(DICOM nodes) w zakresie dodawania i wyszukiwania węzłów, poprzez 

użycie kryteriów AETitle, adres IP, rodzaj urządzenia i transfer syntax.  

TAK  

ID.PACS.7. System musi posiadać możliwość edycji danych nagłówkowych – z 

poziomu panelu administracyjnego systemu PACS, możliwe musi być 

korygowanie danych nagłówkowych DICOM, korekty danych pacjentów 

(nazwisk, numerów PESEL) i danych badań (rodzajów, numerów).  

TAK  

ID.PACS.8. System musi posiadać przeglądarkę obrazów referencyjnych - 

umożliwiającą przeglądanie obrazów diagnostycznych na 
stacjach referencyjnych poza Pracownią RTG. Przeglądarka musi 

zapewnić niezbędne narzędzia do podstawowej obróbki badań 
obrazowych pozwalające na:  

 wyświetlanie obrazów w standardzie DICOM w jakości 

referencyjnej, 

 wyświetlanie/ukrywanie na ekranie adnotacji o pacjencie i 

badaniu, 

 zmianę kontrastu i jasności obrazu kontrastu i jasności 

obrazu,  

 próbkowanie wartości piksela w punkcie,  

 wyznaczanie obszarów zainteresowania (ROI) o kształcie 

prostokąta i elipsy,  

 pomiary: odległości, pola powierzchni ROI, wartości średniej 

piksela i odchylenia standardowego w ROI,  

 powiększanie i pomniejszanie obrazu,  

 płynne przesuwanie obrazu,  

 obrót o 90° lewo/prawo,  

 odbicie obrazu horyzontalne/wertykalne,  

TAK  
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 odtwarzanie sekwencji w trybie pętli z regulacją prędkości 

odtwarzania,  

 ręczne przechodzenia po klatce przy odtwarzaniu sekwencji,  

 dodawanie wskaźników oraz adnotacji na obrazie, z 

możliwością ich przesuwania,, 

 Podgląd nagłówka DICOM. 

ID.PACS.9. System musi posiadać mechanizm zarządzania kopiami bezpieczeństwa 

tj. funkcjonalności:  

• definicji kopii bezpieczeństwa (obejmującej nazwę, powtarzalność, 

datę uruchomienia, zakres danych), 

• przeglądu wykonanych kopii bezpieczeństwa, prezentujący definicję 
danej kopii, urządzenie na którym kopia została wykonana, status 
kopii, datę uruchomienia i datę zatrzymania procesu kopii 
zapasowej. Możliwość wyszukiwania kopii przy użyciu 
wymienionych powyżej kryteriów, 

• przywracania danych z kopii bezpieczeństwa – możliwość 

wyszukania pożądanej kopii przy użyciu następujących kryteriów: 

nazwa kolejki, urządzenie, status, data uruchomienia, data 

zatrzymania.  

TAK  

ID.PACS.10. System musi mieć możliwość dołączania obrazów DICOM z 

zewnętrznych źródeł (np. dostarczonych przez pacjenta). 

TAK  

ID.PACS.11. System musi posiadać rozbudowane możliwości przeszukiwania 

archiwów przy użyciu następujących kryteriów:  

•identyfikator pacjenta, 

•nazwisko, imię, 

•Study ID, 

•Study Instance ID, 

•numer badania (accesion numer), 

•opis badania modality, 

•data badania,  

•czas badania. 

TAK  
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7. Wymagania dotyczące serwisu i nadzoru autorskiego 

 
a) W ramach usług serwisowych i udzielonej gwarancji - przez okres 60 miesięcy Wykonawca zapewni pełną 

funkcjonalność systemu poprzez nieodpłatne usuwanie awarii, błędów i usterek programistycznych w 
dostarczonym i istniejącym oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, 
aktualizacji i poprawek oraz ich aplikowanie, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego 
prawa oraz bezpłatne udzielanie konsultacji telefonicznych, jak również bezpłatnie będzie świadczył usługę 
nadzoru autorskiego w tym okresie. 

 
b) Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych przedstawiono w Tabeli 

 
Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych 
 

Nazwa 
minimalne 

warunki serwisu 
Uwagi 

Czas Reakcji Serwisu 4h 
Czas w godzinach liczony od momentu zgłoszenia do momentu 
przystąpienia przez Wykonawcę do diagnozy problemu na 
serwerach Zamawiającego. 

Czas usunięcia Awarii 2 dni 
Czas liczony w dniach kalendarzowych od upłynięcia czasu 
reakcji serwisu. 

Czas usunięcia Wady 
Aplikacji  

7 dni 
Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji 
serwisu. 

Czas usunięcia Usterki 
Programistycznej 

30 dni 
Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji 
serwisu. 

Czas obsługi Konsultacji  10 dni 
Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji 
serwisu.  

 
Definicje pojęć użytych w powyższej tabeli: 

 Awaria - całkowity brak dostępności Oprogramowania dla Użytkowników niewynikający z wady Infrastruktury 

sprzętowej Zamawiającego). 

 Wada Aplikacji - nieprawidłowe działanie Oprogramowania w zakresie podstawowych jego funkcji 

określonych w załączniku 1A i 1C do SIWZ, niewynikające z wady Infrastruktury lub Infrastruktury Sprzętowej 

Zamawiającego. 

 Usterka Programistyczna - nieprawidłowe działania części Oprogramowania, mimo zidentyfikowania 

Usterki, Oprogramowanie wykonuje główne zadania. Usunięcie Usterki wymaga ingerencji Wykonawcy. 
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8. Wymagania dla infrastruktury sprzętowej dla potrzeb oprogramowania 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w obszarze budowy środowiska chmury obliczeniowej i dostawy 
urządzeń Infrastruktury sprzętowej, Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji poniższych zadań: 

 W ramach opracowywanego Projektu Wykonawczego szczegółowo opisać architekturę fizyczną 
wdrożenia systemu oraz jego konfigurację, zgodnie z którą przeprowadzone zostaną wdrożenia 
poszczególnych elementów Systemu. 

 Opracowania harmonogramu dostaw i konfiguracji elementów środowiska. 
 Dostawy wymaganej i opisanej w dalszej części dokumentu, Infrastruktury sprzętowej do lokalizacji 

Zamawiającego. 
 Instalacji Infrastruktury sprzętowej w szafach teleinformatycznych. 
 Uruchomienia i konfiguracji macierzy dyskowej na potrzeby wdrożenia wysokodostępnej wirtualizacji. 
 Uruchomienia i konfiguracji dwóch serwerów fizycznych na potrzeby klastra wirtualizacji. 
 Aktualizacji firmware serwerów, macierzy dyskowych. 
 Instalacji urządzeń sieciowych oraz konfiguracji sieci LAN i SAN. 
 Wdrożenia wirtualizacji oraz konfiguracji wysokiej dostępności rozumianej jako automatyczne 

przełączenie się wirtualnych maszyn w przypadku awarii jednego z serwerów fizycznych. 

 Uruchomienia środowiska produkcyjnego i środowiska testowo-szkoleniowego Systemu. Nie jest 
wymagana konfiguracja środowiska testowo-szkoleniowego w trybie wysokiej dostępności. 

 Instalacji i konfiguracji systemu zarządzania użytkownikami. 
 Przygotowania procedur uruchamiania i zatrzymywania systemu oraz innych niezbędnych procedur 

administracyjnych. 
 Przeprowadzenia testów wysokiej dostępności. Wyłączenie jednego z serwerów fizycznych. Następnie 

uruchomienie serwera i wyłączenie drugiego z serwerów. 
 Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej. 
 Przeszkolenia Administratorów z zakresu administrowania infrastrukturą i konfiguracją Systemu. 

 
Ewentualne doposażenia elementów infrastruktury sprzętowej posiadanej przez Zamawiającego nie stanowią 
przedmiotu niemniejszego zamówienia. A zatem, jeżeli zajedzie taka potrzeba, wówczas Wykonawca w Projekcie 
wykonawczym wskaże Zamawiającemu zakres takich wymaganych doposażeń. 

Wymagania ogólne: 

 Dostarczane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe – wyprodukowane nie 
wcześniej niż w II połowie 2017 roku. 

 Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą 
równoważną. 

 Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa 
była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

 Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w 
formie papierowej lub elektronicznej. 

 Wszystkie serwery muszą posiadać oznakowanie CE albo spełniać normy równoważne. 
 Współpraca z siecią energetyczną: Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną 

o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. 
 Serwis dla oprogramowania i sprzętu realizowany w oparciu o oficjalne wsparcie techniczne 

producenta. 
 Oferowane serwery muszą być przygotowane do współpracy z systemami operacyjnymi takimi jak: 

Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, 
LINUX Red Hat, Vmware. 
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8.1. Serwer wraz z Oprogramowaniem – 2 sztuki  

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do minimum 4 dysków 
3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i 
wysuwanie serwera do celów serwisowych. Posiadająca dodatkowy przedni panel 
zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z 
serwera. 

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

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

Procesor 
Zainstalowany jeden procesor szesnasto-rdzeniowy klasy x86 posiadający minimum 
22 MB pamięci cache L3 o taktowaniu bazowym min. 2.1 GHz oraz w trybie turbo 

min. 3.7 GHz dedykowany do pracy z serwerem. 

RAM 
128 GB DDR4 RDIMM 2666 MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna 
obsługiwać do 512 GB pamięci RAM. 

Zabezpieczenia pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep 

Gniazda PCI Min. 3 sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x16 

Interfejsy sieciowe Wbudowane minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. 

Napęd optyczny Wbudowany DVD-RW 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 
Zainstalowane 2 dyski twarde 240GB SSD. 
Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora 
wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o 
pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z 

poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk 
na dyski twarde. 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, 
możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 
Zainstalowany dodatkowy kontroler SAS HBA 12 Gbps. 

Wbudowane porty 
min. 3 porty USB 2.0 z przodu obudowy z tego mimimum 2 USB 3.0, 2 porty USB 
3.0 z tyłu serwera oraz 1 port USB 3.0 wewnątrz, 2 porty VGA (1 na przednim panelu 
obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232. 

Video 
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 
1440x900. 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W każdy. 

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

System operacyjny 

Serwerowy system operacyjny ma być dostarczony w licencjonowaniu na wszystkie 
rdzenie procesora (zgodnie z licencjonowaniem producenta oprogramowania, nie 
mniej niż na 16 rdzeni).  
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja 
pochodziły od tego samego producenta. Licencja ma umożliwiać downgrade do 
poprzednich wersji systemu operacyjnego oraz uprawniać do uruchamiania SSO w 
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środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk systemu operacyjnego za 
pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 
Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada następujące, wbudowane 
cechy: 
Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci RAM 
w środowisku fizycznym  
Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci 
RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system 
operacyjny.  
Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością 
uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych.  
Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między 
fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) 
przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów 
współdzielenia pamięci.  
Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci 
RAM bez przerywania pracy.  
Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów 
bez przerywania pracy.  
Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu 
sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez 
producenta systemu operacyjnego.  
Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie 
procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten uwzględnia 
specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.  
Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:  

 pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,  
 umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających 

użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w 
poprzednie wersje plików i folderów,  

 umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,  
 umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).  

Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików 
(dokumentów) w oparciu o ich zawartość.  
Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających 
certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agencję rządową 
zajmującą się bezpieczeństwem informacji.  
Posiada możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących 
technologię ASP.NET. 
Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 
Posiada wbudowaną zaporę internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł 
dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.  
Graficzny interfejs użytkownika.  
Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: menu, przeglądarka 
internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 
Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).  
Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania 
systemu.  
Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i 
wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.  
Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji 

informacji w dokumentach (Digital Rights Management).  
Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby 
instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów 
wymagających dodatkowych licencji:  
Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,  
Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników 
stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na 
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tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, 
komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących 
funkcji:  

 Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia 
sieciowego z domeną. 

 Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu 
logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do 
logowania. 

 Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z 
mechanizmu kosza. 

 Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 
 Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) 

lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. 
Centrum Certyfikatów (obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:  

 Dystrybucję certyfikatów poprzez http  
 Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,  
 Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami 

domen.  
 Szyfrowanie plików i folderów.  
 Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i 

stacjami roboczymi (IPSec).  
 Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu 

failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.  
 Serwis udostępniania stron WWW.  
 Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),  
 Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby 

równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego 
oprogramowania na komputerach z systemem Windows,  

 Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na 
uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów 
operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego 
zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami 
klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej 
funkcjonalności.  

Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla:  
 Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn 

wirtualnych. 
 Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.  
 Obsługi 4-KB sektorów dysków. 
 Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych 

pomiędzy węzłami klastra. 
 Posiada możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, 

którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez 
oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API 

 Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN 
bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. 
trunk model)  

 Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki 
publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego 
rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję 
poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią 
Internet.  

Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).  
Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu 
instalacyjnego.  
Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające 
zdalnie) administracji przez skrypty.  
Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze 
standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.  
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Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z serwerem 25 licencji dostępowych 
umożliwiających równoległe zarządzanie wybranymi usługami przez 
administratorów serwera, a także dostęp do zasobów serwera dla określonej liczby 
urządzeń. 

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

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiająca: 
 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, 
 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), 
 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, 
 wsparcie dla IPv6, 
 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, 
 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer, 
 wsparcie dla dynamic DNS, 
 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232, 
 możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na 

froncie obudowy. 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać 
status „Certified for Windows” dla Windows Server 2016. 

Warunki gwarancji 

Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem skutecznej 
naprawy w następnym dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania 
poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  
W przypadku uszkodzenia dysku twardego zamawiający zachowa uszkodzony dysk 
twardy po wymianie. 

Dokumentacja 
użytkownika 

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

jego przedstawiciela. 
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8.2. Certyfikat serwerowni – 1 sztuka 

Certyfikat na minimum 5 lat z grupy EV (Extended Validation) podlegający drobiazgowej weryfikacji, wydany 
zgodnie ze standardem Guidelines For The Issuance And Management Of Extended Validation Certificates. 
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8.3. Macierz dyskowa – 1 sztuka 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa  

Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 2U wraz z 
kompletem szyn do montażu w szafie Rack.  
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed 
nieuprawnionym wyjęciem z macierzy.  

Kontrolery  

Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 12Gb/s do podłączenia 
serwerów.  
Wymagane jest także dostarczenie 4 kabli SAS 12Gb/s min. 2 metrowe do podłączenia 
serwerów.  
Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z 
kontrolerów. 

Cache  
4 GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu 
na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie 

awarii.  

Dyski  

Zainstalowane dyski:  
4 x 600 GB 10K RPM SAS 
8 x 8 TB 7.2K RPM NLSAS 
Możliwość rozbudowy do min. 12 dysków bez dodawania kolejnych półek dyskowych.  
Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość 
obsługi łącznie minimum 180 dysków, wydajnych dysków SAS,SSD, NearLine SAS, 
samoszyfrujących dysków SED, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy 
oraz półki.  

Oprogramowanie  

Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie 
i mapowanie dysków.  
Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 hostów bez 
konieczności zakupu dodatkowych licencji. 

Wsparcie dla 
systemów 
operacyjnych  

Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2 

Bezpieczeństwo  
Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, 
wentylatory, kontrolery RAID redundantne.  

Warunki gwarancji 
dla macierzy  

Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem skutecznej naprawy 
w następnym dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania poprzez 
ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  
W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające należy załączyć 
do oferty.  

Dokumentacja 
użytkownika  

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim Producent macierzy 
musi udostępniać wszystkie licencje w trybie testowym by umożliwić użytkownikowi 
sprawdzenia poszczególnych płatnych funkcjonalności w/w macierzy.  

Certyfikaty  Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001.  
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8.4. Podpisy kwalifikowane – 100 szt. 

Certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu elektronicznego ważny 3 lata - spełniający warunki określone w:  
 Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. nr 

1579). 

 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2016 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 

 

1) Skład podpisu kwalifikowanego: 

a) Karta kryptograficzna: 

 mini (np. wielkość karty SIM jak do telefonu komórkowego), 

 kwalifikowany znacznik czasu (nieograniczony – bez limitu). 

b) Czytnik kart – parametry minimalne: 

 

Wymiary 49.5 mm x 21.5 mm x 9.0 mm 

Zgodność 
EN60950/IEC 60950, ISO 7816, USB Full Speed, PC/SC, CCID, 

CE, FCC, RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL 

Interfejs USB 2.0 Full Speed 

Temperatura pracy 0-50 °C 

Obsługa kart inteligentnych  ISO 7816 Class A, B and C (5 V, 3 V, 1.8 V) 

Wspierany System Operacyjny  Windows®, Linux®, Mac OS®, Android™ 

 
c) Zawartość płyty z oprogramowaniem: 

 Oprogramowanie do obsługi karty. 

 Oprogramowanie do podpisywania i weryfikacji e-dokumentów/plików. 

d) Kompatybilność ze sprzętem komputerowym o minimalnych parametrach: 

 

Procesor Pentium 800 MHz 

Pamięć 256 MB 

Miejsce na dysku 65 MB 

Porty USB 

System operacyjny Microsoft Windows 7, Windows 10 

Przeglądarka Internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 

 
2) Szkolenie: 

W ramach szkoleń Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu Zamawiającego – 100 osób, w celu prawidłowego 
używania kart oraz czytników. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego. 

 
3) Gwarancja: 

W ramach gwarancji Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii/problemów, Wykonawca zapewnił wymianę 
każdej karty z certyfikatem, lub czytnika w ciągu 1 dnia roboczego (8 kolejnych godzin, w przedziale pomiędzy 7.30 
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a 15.30) od złożenia reklamacji. Wymiana w ciągu dnia roboczego oznacza, że obsługa zgłoszenia powinna się 
zakończyć w następnym dniu roboczym, do godziny w której nastąpiło zgłoszenie. 
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8.5. NAS SERWER BACKUP 

Dysk Sieciowy NAS – 1 sztuka 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Procesor Min. 1,8 GHz czterordzeniowy 

Pamięć RAM minimum 4 GB SO-DIMM DDR3L możliwość rozbudowy do 16 GB 

Ilość obsługiwanych  

dysków/kieszeni 

Min. 8 dysków 

NAS musi umożliwiać wymiany dysków podczas pracy tzn. podłączanie lub odłączanie 

dysków przy włączonym zasilaniu (tzw. Hot Swap) poprzez wyjęcie lub włożenie 

kieszeni z dyskiem. 

Obsługiwane dyski HDD: 3.5" SATA II/ III lub SSD 

Obsługa trybów RAID JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 

Zarządzanie dyskami S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Report Technology), sprawdzanie złych 

sektorów z możliwością zaplanowania przeprowadzenia automatycznych okresowych 

testów. 

Szyfrowanie udziałów Musi zapewniać szyfrowanie wybranych wolumenów kluczem AES 256 bitowym. 

Wsparcie dla systemu 

plików 

EXT4, FAT32, NTFS, EXT3 

OBsługa Protkołów Syslog, FTP, TFTP, WebDAV, SMB 3.0, AFP, NFS, Rsync, SSH, HTTPS, SFTP, HTTP, 

Proxy, SNMP 

Obsługa iSCSI Target masking, LUN mapping, MPIO 

Zasilanie Zasilacz zewnętrzny max. 300W 

Złącza sieciowe Minimum 4 x 1 GBit/s (z obsługą agregację linków 802.3ad oraz przełączania 

awaryjnego; Wake-on-LAN (WOL) 

Minimum 1 x 10 GBis/s 

Porty dodatkowe Minimum 4 x USB w tym minimum 2 szt. USB 3.0 

Obsługa Aplikacji FTP Server 

TFTP Server 

VPN Client 

VPN Server 

Zainstalowane dyski 8 sztuk dysków dedykowanych do urządzeń typu NAS - 3.5'', 8 TB, SATA/600, 64 MB 

cache. 

Dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności urządzenia. 

Gwarancja Pięć lat gwarancji producenta z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu 

roboczym od przyjęcia zgłoszenia. 

W przypadku uszkodzenia dysku twardego zamawiający zachowa uszkodzony dysk 

twardy po wymianie. 

 
 

Serwer – 1 szt.  

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
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Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" wraz z 
kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie 
serwera do celów serwisowych. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na 
klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 

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

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Zainstalowany jeden procesor ośmio-rdzeniowy klasy x86 posiadający minimum 11 MB 
pamięci cache L3 o taktowaniu bazowym min. 1.8 GHz oraz w trybie turbo min. 3.0 
GHz dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. 

RAM 
16 GB DDR4 RDIMM 2400 MHz, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 
16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 
384B pamięci RAM. 

Zabezpieczenia 
pamięci RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror 

Gniazda PCI 
Min. dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x16 
Min. dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x18 

Interfejsy sieciowe Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. 

Napęd optyczny Wbudowany DVD-RW 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 
Zainstalowane 2 dyski twarde 500 GB SATA 6 Gbps. 
Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora 
wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o 
pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z 
poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na 
dyski twarde. 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2 GB nieulotnej pamięci cache, 
możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

Wbudowane porty 
min. 2 porty USB 3.0 z przodu, 2 porty USB 3.0 z tyłu serwera oraz 1 port USB 
wewnątrz, 1 port VGA, min. 1 port RS232. 

Video 
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 
1440x900. 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W. 

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

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

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 

dedykowany port RJ45 umożliwiająca: 
 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, 
 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), 
 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, 
 wsparcie dla IPv6, 
 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, 
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 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 
serwer, 

 wsparcie dla dynamic DNS, 
 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232, 
 możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na 

froncie obudowy. 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać 
status „Certified for Windows” dla Windows Server 2016. 

System operacyjny 

Serwerowy system operacyjny ma być dostarczony w licencjonowaniu na wszystkie 
rdzenie procesora (zgodnie z licencjonowaniem producenta oprogramowania, nie 
mniej niż na 16 rdzeni).  
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja pochodziły 
od tego samego producenta. Licencja ma umożliwiać downgrade do poprzednich 
wersji systemu operacyjnego oraz uprawniać do uruchamiania SSO w środowisku 
fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk systemu operacyjnego za pomocą 
wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 
Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada następujące, wbudowane cechy: 
Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci RAM 
w środowisku fizycznym. 
Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM 
i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.  
Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością 
uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych.  
Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między 
fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez 
sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów 
współdzielenia pamięci.  
Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM 
bez przerywania pracy.  
Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów 
bez przerywania pracy.  
Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu 
sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta 
systemu operacyjnego.  
Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów 
niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten uwzględnia specyfikę 
procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.  
Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:  
 pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,  
 umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom 

końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i 
folderów,  

 umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,  
 umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).  
 
Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) 
w oparciu o ich zawartość.  
Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających 
certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agencję rządową 
zajmującą się bezpieczeństwem informacji.  
Posiada możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących 
technologię ASP.NET. 
Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.  
Posiada wbudowaną zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla 
ochrony połączeń internetowych i intranetowych.  
Graficzny interfejs użytkownika.  
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Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: menu, przeglądarka 
internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 
Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).  
Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.  
Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i 
wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.  
Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji 
w dokumentach (Digital Rights Management).  
Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby 
instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów 
wymagających dodatkowych licencji:  

 Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,  

Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników 
stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych 
stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, 

drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:  
 Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia 

sieciowego z domeną. 
 Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania 

użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania.  
 Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z 

mechanizmu kosza  
 Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 
 Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub 

odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. 
 Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) 

umożliwiające:  
o Dystrybucję certyfikatów poprzez http,  
o Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,  
o Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami 

domen, 
o Szyfrowanie plików i folderów. 
o Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i 

stacjami roboczymi (IPSec). 
 Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu 

failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. 
 Serwis udostępniania stron WWW. 
 Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). 
 Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby 

równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego 
oprogramowania na komputerach z systemem Windows. 

 Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 
1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne 
maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą 
być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym 
zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają 
wsparcie dla: 

o Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do 
maszyn wirtualnych, 

o Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, 
o Obsługi 4-KB sektorów dysków,  
o Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych 

pomiędzy węzłami klastra. 
 Posiada możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego 

funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie 
kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. 
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 Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio 
do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model). 

 Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane 
przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO 
umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez 
administratora, bez połączenia z siecią Internet.  

 
Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).  
Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.  
Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające 
zdalnie) administracji przez skrypty.  
Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami 
WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.  
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z serwerem 25 licencji dostępowych 
umożliwiających równoległego zarządzania wybranymi usługami przez 
administratorów serwera, a także dostęp do zasobów serwera dla określonej liczby 
urządzeń. 

Warunki gwarancji 

Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem skutecznej 
naprawy w następnym dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania 
poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  
W przypadku uszkodzenia dysku twardego zamawiający zachowa uszkodzony dysk 
twardy po wymianie. 

Dokumentacja 
użytkownika 

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

 

 

Oprogramowanie do backupu 

Wykonawca dostarczy licencje na oprogramowanie do backupu obejmujące wszystkie dostarczane serwery 
zgodne z licencjonowaniem producenta oprogramowania do backupu.  

Licencje mają być objęte 3 letnim suportem producenta. 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. Oprogramowanie ma obsługiwać urządzenia taśmowe i dyskowe, służące do przechowywania kopii 
zapasowych danych. 

2. Oprogramowanie musi posiadać architekturę min. 2 warstwową z wydzielonym centralnym serwerem 
backupowym. Licencja na ten składnik powinna pozwalać na wykorzystanie do backupu nielimitowanej liczby 
bibliotek taśmowych z dowolną liczbą napędów. 

3. Oprogramowanie ma umożliwiać definiowanie w sposób centralny z jednej konsoli procesów polityki 
tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie, 
planowanie i zarządzanie harmonogramu backupu). 

4. Oprogramowanie ma umożliwiać realizowanie raz zdefiniowanej polityki backupu w sposób automatyczny, 
bez konieczności ingerencji operatora. System powinien umożliwić także wykonywanie określonej akcji 
(zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie). 

5. Oprogramowanie ma umożliwiać zdefiniowanie czasu ważności kopii danych, tj. czasu, w którym usunięte 
dane są przechowywane na nośnikach taśmowych bądź dyskowych. 

6. Oprogramowanie ma umożliwiać jednoczesne tworzenie kopii zapasowych na różnego rodzaju nośniki 
(taśmy, dyski). 
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7. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kopii zapasowych ze zdalnych serwerów wirtualizacyjnych w ilości 
2 szt. wraz ze wszystkimi maszynami wirtualnymi na nich zgromadzonymi. Wymagane jest dostarczenie 
licencji na wykonywanie kopii z 2 fizycznych maszyn MS Windows Hyper-V z nieograniczoną ilością maszyn 
wirtualnych na nich zgromadzonych 

8. Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupu całych obrazów maszyn wirtualnych pracujących na 
serwerach Hyper-V. Backup powinien być wykonywany bez przerywania pracy maszyn wirtualnych 
wykorzystując mechanizmy dostarczane przez producenta środowiska/serwera wirtualizacji. Wymagane jest 
dostarczenie licencji do backupu nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych pracujących na 2 serwerach 
Hyper-V. 

9. Oprogramowanie ma umożliwiać przeprowadzanie deduplikacji danych zapisywanych na nośniki dyskowe. 
Wymagane jest dostarczenie tej funkcjonalności jako części oferowanego rozwiązania, bez ograniczenia ilości 
chronionych danych oraz wielkości obszaru przeznaczonego na kopie zapasowe danych. 

10. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kopii zapasowych on-linie serwerów MSSQL, Exchange, Lotus 
Domino, Oracle, Sybase, działających na platformie Windows bez konieczności zatrzymywania pracy serwera 
baz danych lub aplikacji pocztowej. 

11. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kopii zapasowych on-linie baz IBM DB2 działających na 
platformach Windows, Linux oraz Unix bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych. 
Wymagane jest dostarczenie licencji do backupu 1 serwera IBM DB2 z systemem operacyjnym Windows. 

12. Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupu na poziomie bloków dyskowych fizycznych dysków, 
bez zamontowanego systemu plików.  

13. Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupu obrazu wolumenu na poziomie bloków dyskowych z 
pominięciem systemu plików. 

14. Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupu serwera plików wraz z plikami otwartymi. Wymagane 
jest dostarczenie licencji do backupu 1 serwera z systemem operacyjnym Windows. 

15. Oprogramowanie powinno pozwalać na multimpleksowanie backupu, to znaczy na jednoczesny backup z 
wielu źródeł na pojedynczy napęd taśmowy.  

16. Oprogramowanie ma posiadać możliwość integracji  
z mechanizmami sprzętowego szyfrowego nośników taśmowych. 

17. Oprogramowanie ma posiadać dedykowany moduł monitorowania i raportowania systemu backupu. 

18. Oprogramowanie powinno pozwalać na wykonywanie raportów dotyczących wykorzystania przestrzeni 
dyskowej serwera, obciążenia procesora oraz wykorzystania pamięci RAM. Funkcjonalność ta powinna być 
częścią dostarczonego rozwiązania. 

19. Oprogramowanie ma umożliwiać na definiowanie kryteriów alarmów na podstawie dowolnych danych 
systemu backupu. 

20. Oprogramowanie ma umożliwiać planowanie i implementację środowiska Disaster Recovery. Wymagane jest 
dostarczenie licencji na tą funkcjonalność. 

21. Bezpłatny upgrade oprogramowania do najnowszych wersji przez 3 lata, wraz ze wsparciem producenta w 
dni robocze przez 8 godzin. 

 


