
 

Strona 1 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę rozwoju cyfryzacji 

szpitala oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach projektu: 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym  Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Myszkowie” 

W ramach realizacji projektu zbudowana zostanie infrastruktura techniczna oraz programowa 

umożliwiająca personelowi szpitala dostęp do danych pacjenta i ich modyfikację w każdym 

miejscu szpitala. W celu realizacji tego zadania w szpitalu zostanie zbudowana rozległa sieć 

bezprzewodowa zapewniająca dostęp do zasobów systemu informatycznego w sposób 

bezprzewodowy. Projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publiczny 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie” 

obejmuje również dostawę nowoczesnych urządzeń dedykowanych do pracy w wymagającym 

Środowisku szpitalnym, spełniającym wszelkie normy bezpieczeństwa i dedykowanym do obsługi 

aplikacji webowych. Realizacja projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie” 

 obejmuje realizację etapów n/w zadań: 

Etap 1 
Zakup sprzętu komputerowego/informatycznego wraz z oprogramowaniem 
 

Etap 2 
Zakup i wdrożenie medycznego systemu informatycznego 
 
Etap 3 
Zakup i wdrożenie systemu diagnostyki obrazowej 
 
Etap 4 
Szkolenia pracowników 
 

Etap 5 
Budowa i modernizacja sieci LAN i WiFi 

 
W wymienione zadania zostaną zrealizowane w zespole budynków lokalizacji 42-300 Myszków ul. 
Wolności 29 
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Wykonawca powinien być producentem oprogramowania lub w pełni autoryzowanym 

dystrybutorem z uprawnieniami do bezpośredniego serwisu do dokonywania  usunięć awarii, 

aktualizacji i jest jedyną stroną  odpowiedzialną za poprawne funkcjonowanie systemu.  

Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania ich równoważności zgodnie z art. 30, ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia lub innych wymagań  Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w 

specyfikacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze 

parametry techniczne i funkcjonalne, i nie obniżą określonych w specyfikacji standardów. 

Zamawiający wymaga dołączenia w takim przypadku dokumentacji opisującej elementy 

równoważne w stosunku do wymaganych.  

Zamawiający wymaga aby oferowane rozwiązania w zakresie oprogramowania były w pełni 

współpracujące i zintegrowane z istniejącymi w szpitalu bazami danych. Zamawiający dopuszcza 

w ramach oferty możliwość pełnej migracji baz danych pod pełną odpowiedzialnością  za 

integralność, rozliczalność, spójność danych   , a proces   ten musi być zaakceptowany  do 

stwierdzenia prawidłowości funkcjonowania wszystkich systemów użytkowanych przez szpital 

wraz z zapewnieniem nieprzerwanej ciągłości działania szpitala.   

Oferent potwierdza w złożonej ofercie , iż wymagane przez Zamawiającego minimalne 

funkcjonalności są dostępne na dzień złożenia oferty poprzez złożenie oświadczenia będącego 

integralną częścią formularza ofertowego. 

Zamawiający dopuszcza proces migracji i importu danych z systemów istniejących, użytkowanych 

w organizacji do systemów oferowanych i zaproponowanych w ofercie . 

Wykaz skrótów i oznaczeń stosowanych   w dokumencie: 

SPI Szpitalny Portal Informacyjny 

HIS „Hospital Information System” – Podstawowy system 

funkcjonujący w szpitalu tj. zestaw aplikacji i modułów 

funkcjonujących w szpitalu obejmujący część medyczną i 

administracyjną  

Moduł Element aplikacji o ściśle określonej funkcji 

Aplikacja Program użytkowy o określonej funkcjonalności 

Portal Graficzny system prezentacji danych i informacji przy  
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zastosowaniu technologii www i dostępny poprzez dowolną 

przeglądarkę internetową 

 

I. Wymagane obszary w zakresie realizacji projektu 

1. Zbiorcze zestawienie zakresu prac 

 

 

1. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, narzędziowego, 

specjalistycznego  dostarczanego w poszczególnych etapach realizacji. 

Moduł/ system 

Ilość licencji 

bez ogr. 

użytkowników 

Komórka organizacyjna 

Licencja: Pracownia Diagnostyczna 3 

pracownia USG,  pracownia EKG pracownia 

endoskopii,  pracownia Holtera , pracownia 

przepływów naczyniowych,  pracownia tomografii 

komputerowej     

Licencja: Zlecenia medyczne 9 

oddział chorób wewnętrznych I 

oddział chorób wewnętrznych II 

oddział pediatryczny 

oddział ginekologiczno – położniczy 

oddział neonatologiczny  

oddział chirurgii ogólnej 

 oddział chirurgii urazowo – ortopedyczn 

oddział rehabilitacji – Myszków ul. Grzybowa 4 – 

34 łóżka. 

dział anestezjologii 

blok operacyjny 

 izba przyjęć 

Zakres etapu realizacji  prac  

Etap 1  Zakup sprzętu komputerowego/ informatycznego wraz z oprogramowaniem 

Etap 2 Zakup i wdrożenie medycznego systemu informatycznego 

Etap 3 Zakup i wdrożenie systemu diagnostyki obrazowej 

Etap 4 Szkolenia pracowników 

Etap 5 Budowa, modernizacja sieci LAN  z wdrożeniem dla sieci WiFi 
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Licencja: Punkt pobrań 9 

oddział chorób wewnętrznych I 

oddział chorób wewnętrznych II 

oddział pediatryczny 

oddział ginekologiczno – położniczy 

oddział neonatologiczny  

oddział chirurgii ogólnej 

 oddział chirurgii urazowo – ortopedyczn 

oddział rehabilitacji – Myszków ul. Grzybowa 4 – 

34 łóżka. 

dział anestezjologii 

blok operacyjny 

 izba przyjęć 

Licencja: Laboratorium Szpitalne 8 
laboratorium analityki medycznej 
pracownia bakteriologiczno – serologiczna 

Licencja: Interfejsy aparatów laboratoryjnych 6 laboratorium analityki medycznej 

Licencja: Interfejs aparatu mikrobiologicznego 1 laboratorium analityki medycznej 
 

Licencja: Blok Operacyjny 4 blok operacyjny 

Licencja: Zakażenia Szpitalne 1 pielęgniarka Epidemiologiczna 

Licencja: Kalkulacja Kosztów Leczenia 1 dział Księgowości 

Licencja: Wycena Kosztów Normatywnych 1 dział Księgowości 

Licencja: Bank krwi 1 bank krwi 

Licencja:  E - Rejestracja 1 wszystkie oddziały i poradnie 

Licencja:  E - Kontrahent 1 wszystkie oddziały i poradnie 

Licencja: System Informacji Zarządczej 1 z-ca ds. ekonomiczno --eksploatacyjnych 

Baza Danych dla serwera typ 2 5 Informatyka  

Oprogramowanie diagnostyki obrazowej  – Serwer 

typ2  

1 pracownia tomografii komputerowej 

Licencja  - Moduł zarządzania zakładem diagnostyki 

obrazowej 

1 pracownia tomografii komputerowej 

Licencja - Moduł integracji HIS  1 pracownia tomografii komputerowej 

Licencja - Moduł dystrybucji obrazów  10 Wszystkie oddziały i poradnie przyszpitalne 

 

Rodzaj/typ  sprzętu i oprogramowania Ilość sztuk łącznie 

Stacja robocza  26 

Monitor LCD 26 

Serwer typ 1 4 

Laptop 30 

System operacyjny serwer typ 1 1 

Access Point (Punkt dostępowy) 30 

Kontroler Wireless LAN 1 

Czytniki kodów kreskowych 17 

Serwer typ 2 1 
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Uwaga. Tabele  obejmują jedynie minimalny wymagany sprzęt i oprogramowanie niezbędne  do zbudowania i prawidłowego 

funkcjonowania sieci WiFi realizowanego w ramach procedury „zaprojektuj-wybuduj” dla zadania „Budowa, modernizacja sieci 

LAN  z wdrożeniem dla sieci WiFi”. Elementy brakujące lub uzupełniające zostają  ujęte przez oferenta  w kosztorysach i 

dokumentacji wymaganej dla tego etapu prac 

2. Wymagania prawne 

Rozwiązania wchodzące w skład dostarczonego oprogramowania powinny być zgodne z aktami 

prawnymi regulującymi pracę szpitala oraz realizacji e-usług. W szczególności dostarczone 

oprogramowanie powinno być zgodne z następującymi wymogami prawnymi: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926).  

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2001 r. Nr 121 poz. 1306).  

4. Ustawa o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz 654 z póź. zm. 

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 6 października 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Dz.U. 

192  z dnia 15.1.2010r. poz. 1286 

6. Zarządzenie Nr  53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 

2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju  rehabilitacja 

lecznicza 

7. Zarządzenie Nr 96/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 

2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 września 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 

nr 164 poz. 1194) 
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10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 

nr 164 poz. 1194) 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 

zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (z dnia 29 lipca 2005) 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w 

zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 

13. Zarządzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 19 września 2007 w sprawie określania 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza 

14. Zarządzenie Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia 

szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych 

i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) 

15. Zarządzenie Nr 3/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia 

szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS, 

zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ / 

KAOS 

16. Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących 

danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ 

17. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2009 r. 

18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 Nr 14, poz. 67).  

19. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 Nr 

30 poz. 168 z późn. zm.).  

20. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 

pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz 

udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 

206, poz.1216 ).  

21. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. 

r. Nr 123 poz. 698).  
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22. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania 

z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 r. Nr 167 poz. 1375). 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 

w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 

206 poz. 1517).  

24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 w 

sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. 2006 

r. Nr 206 poz. 1518).  

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w 

sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na 

których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. 

2006 r. Nr 206 poz. 1519 ).  

26. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 182 

poz. 1228).  

27. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112 

poz. 1198 z późn. zm.).  

28. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1402 z późn. 

zm.)  

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w 

sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 10 poz. 68).  

30. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 r. Nr 130, poz. 1450 

z późn. zm.).  

31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków 

technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi 

certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te 

podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i 

weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. 2002 r. Nr 128 poz. 1094).  

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. 

zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów 

dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. 2009 r. Nr 67 poz. 567).  

33. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 

poz. 1204 z późn. zm.).  



 

Strona 8 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

34. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.).  

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu 

i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 205 

poz. 1692 ).  

36. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego 

badania (Dz. U. 2005 r. Nr 217 poz. 1836 ).  

37. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną 

opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r. Nr 126 poz. 1068 z późn. 

zm.).  

38. Rozporządzenie 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. z 

2012r. poz. 526) 

39. Ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1445) 

40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i 

systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej D.U. 2013 poz. 473 

41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu 

Informacji Medycznej Dz.U. 2013 poz. 463 

42. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji 

usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu 

przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających 

świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2013 poz. 502 

43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej 

funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług 

związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie 

świadczenia zdrowotnego Dz.U. 2013 poz. 516 

44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru 

Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Dz.U.p2013 poz. 514 
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45. Zarządzenie Nr 71/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 listopada 

2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

46. Zarządzenie Nr 11/2013/DSO Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w 

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

II. Opis Minimalnych Wymagań Dotyczących Oprogramowania 

 

Projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie” zakłada planowy rozwój systemów informatycznych szpitala. Celem 
bezpośrednim projektu  jest wzrost liczby oraz podniesienie poziomu usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną. Natomiast celami pośrednimi są: 
-  podniesienie poziomu pracy personelu medycznego szpitala, 
-  podniesienie poziomu pracy personelu administracyjnego szpitala, 
-  podniesienie poziomu obsługi pacjentów szpitala, 
- dosprzętowienie szpitala w specjalistyczne urządzenia elektroniczne, umożliwiające świadczenie 
e-usług, 
- uzupełnienie systemu zarządzania jednostką, 

- skrócenie czasu obsługi pacjentów, 

- realizacja założeń ministerialnych zapowiadających konieczność informatyzacji jednostek 

sektora finansów publicznych, 

- budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie szpitala, 

- podniesienie jakości, efektywności i zakresu świadczonych przez szpital usług publicznych, przy 

jednoczesnym obniżeniu kosztów, 

- podniesienie efektywności procesów decyzyjnych i skrócenie czasu realizacji procedur, 

- poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez szpital drogą elektroniczną. 

- możliwość kontaktu interaktywnego  z pacjentem po zakończeniu leczenia, w tym przy pomocy 

stworzonych ankiet i formularzy wypełnianych elektronicznie  

 

Całość projektu będzie realizowana w wszystkich budynkach Zamawiającego znajdujących się 

pod adresem Zamawiającego. 

Dostarczone oprogramowanie, licencje  winny być zgodne z obowiązującym stanem  przepisami 

prawnymi regulującymi działalność we wszystkich dziedzinach funkcjonowania. System winien 

również zapewniać przestrzeganie procedur kontroli finansowej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie.  

Zastosowane w projekcie technologie, sprzęt i oprogramowanie muszą  zapewnić kompatybilną  

pracę z istniejącymi   programami i urządzeniami  w szpitalu. Zamawiający dopuszcza proces 
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migracji i importu danych z systemów istniejących, użytkowanych w organizacji do systemów 

oferowanych i zaproponowanych w ofercie,  pod warunkiem utrzymania pełnej, nieprzerwanej  i 

całkowitej dostępności danych niezbędnych do prowadzenia procesu leczenia i obsługi pacjenta. 

Dla każdego dostarczonego oprogramowania (każdego modułu)  należy dostarczyć: 

⇒ druk licencji z plikiem licencyjnym;  

⇒ kompletne nośniki instalacyjne; 

⇒ kompletne instrukcje administratora w postaci papierowej i elektronicznej  

⇒ kompletne instrukcje użytkownika w postaci papierowej i elektronicznej  
 

Zamawiający wymaga aby dostarczony system był w pełni kompatybilny i zintegrowany z obecnie 

użytkowanymi w szpitalu systemami medycznymi, a w przypadkach koniecznych  została 

wykonana, w ramach dostawy oprogramowania,  pełna migracja danych z baz danych obecnie 

użytkowanych do  nowych , dostarczonych w ramach przedstawionej oferty.  

Całość dostarczonego  systemu ( wszystkie elementy i moduły oprogramowania)   muszą być 

objęte możliwością prowadzenia dziennika wykonanych kopii bezpieczeństwa oraz systemowym 

powiadamianiem o zaistniałych błędach i awariach wykonania kopii na podany adres e-mail. 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące systemu e-Kontrahent; e-Rejestracja ; e-Pacjet 

A. Wymagania minimalne dotyczące administracji systemem  

Zgodność koncepcji mechanizmu kontroli dostępu do funkcji systemu z RBAC (ang. Role-based Access 

Control). 

Definiowanie nowego użytkownika. 

Przegląd i modyfikacja danych użytkowników. 

Tworzenie grup użytkowników; przyporządkowanie użytkowników do grup. 

Przydzielanie uprawnień i ról użytkownikom i grupom użytkowników. 

Przegląd efektywnych uprawnień użytkownika wynikających z przynależności do grup użytkowników, 
przypisanych ról i praw. 

Możliwość przydzielania uprawnień do zmieniających się w czasie zasobów. 

Definiowanie polityk poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika, możliwość przypisania wskazanych polityk 
do użytkowników. 

Kontrola złożoności hasła użytkownika zgodnie z przypisaną polityką  poziomu bezpieczeństwa. 

Dostępność interfejsu umożliwiającego integrację użytkowników z dotychczas użytkowanym systemem 
(interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu). 

Dostępność interfejsu do kontroli praw przyznanych użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy danych i 
języków wysokiego poziomu). 

Dostępność interfejsu do zarządzania prawami przyznanymi użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy 
danych i języków wysokiego poziomu). 

Użytkownicy systemu nie odpowiadają bezpośrednio użytkownikom systemu zarządzania bazą danych. 

Możliwość delegowania uprawnień do administrowania uprawnieniami w poszczególnych podsystemach. 

Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i 
działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. w tym: 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 
z 2004 nr 100, poz.1024) 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 
2005 nr 64) z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania 
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych (z dnia 29 lipca 2005) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki 
zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 

System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy „o Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 roku 
oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności system musi przechowywać 
informacje o: 
 - dacie wprowadzenia danych osobowych 
 - identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe 
 - źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą) 
 - informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione, 
 - dacie i zakresie tego udostępnienia 
 - data modyfikacji danych osobowych  
 - identyfikator operatora modyfikującego dane 

Zgodność z normą ISO 17025:2001 “Ogólne wymaganiadotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących” 

Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i 
działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. w tym: 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 
z 2004 nr 100, poz.1024) 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 
2005 nr 64) z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania 
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych (z dnia 29 lipca 2005) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki 
zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 

System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy „o Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 roku 
oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności system musi przechowywać 
informacje o: 
 - dacie wprowadzenia danych osobowych 
 - identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe 
 - źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą) 
 - informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione, 
 - dacie i zakresie tego udostępnienia 
 - data modyfikacji danych osobowych  
 - identyfikator operatora modyfikującego dane 
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B. Ogólne wymagania minimalne dotyczące funkcjonalności systemu  

Rejestracja nowego pacjenta – użytkownika systemu. 

Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez SMS. 

Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez  
e-mail. 

Możliwość samodzielnej autoryzacji (określenie danych dostępowych – login/hasło) użytkownika – 
pacjenta po poprawnym potwierdzeniu rejestracji; możliwość wyłączenia trybu samodzielnej autoryzacji 
pacjentów. 

Możliwość ograniczenia samodzielnej autoryzacji użytkowników – pacjentów do osób zarejestrowanych w 
zintegrowanym systemie HIS (na podstawie zgodności numeru PESEL i nazwiska); możliwość wyłączenia 
trybu autoryzacji pacjentów w oparciu o rejestr zintegrowanego systemu HIS. 

Logowanie pacjenta/użytkownika – autentyfikacja użytkownika systemu. 

Aktualizacja profilu pacjenta/użytkownika SPI; możliwość aktualizacji danych kontaktowych: adresu e-mail, 
nr-telefonu; adresu zamieszkania. 

Możliwość określenia przez parametry powiadomień o zbliżającym się terminie udzielenia usługi (interwał 
czasu przed planowanym terminem, tryb powiadamiania) zdefiniowanych w systemie jako możliwe do 
ustawienia przez użytkownika/pacjenta. 

Możliwość zmiany hasła pacjenta – użytkownika SPI. 

Możliwość ustawienia nowego hasła, po poprawnej weryfikacji adresu e-mail lub numeru telefonu poprzez 
wprowadzenie przesłanego kodu potwierdzenia. 

Rezerwacja terminu udzielenia usługi – wskazanie daty i czasu planowanej realizacji wizyty, miejsca 
realizacji (element struktury organizacyjnej) i personelu realizującego (opcjonalnie; w zależności od statusu 
wyboru personelu zdefiniowanego dla usługi). 

Możliwość/konieczność rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia dla usług o 
odpowiednim statusie wymagalności danych skierowania. 

Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług. 

Grupowanie usług wg zawodu personelu realizującego (np. lekarze, lekarze-dentyści, fizjoterapeuci). 

Przegląd rejestru rezerwacji wizyt pacjenta z wyróżnieniem stanu usługi (planowana, zrealizowana, 
anulowana). 

Możliwość anulowania przez pacjenta rezerwacji wizyty. 

Możliwość zmiany terminu wizyty przez pacjenta. 

Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty zawierający informacje o usłudze, miejscu realizacji oraz 
planowaną datę udzielenia usługi. 

Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta przypomnień o zbliżających się 
terminach wizyt. 

Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta powiadomień o anulowaniu 
rezerwacji przez pracowników jednostki ochrony zdrowia. 

Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta powiadomień o zmianie 
terminu realizacji usługi dokonanej przez pracowników jednostki ochrony zdrowia. 

Wysyłanie wiadomości do jednostki ochrony zdrowia; możliwość formatowania treści wiadomości 
(czcionka, kolor, justowanie, odnośniki do innych stron). 

Przegląd wysłanych wiadomości; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych; wyszukiwanie wiadomości wg 
tematu, daty wysłania i odbiorcy. 

Edycja wysłanych i jeszcze nieprzeczytanych przez pracowników jednostki ochrony zdrowia wiadomości. 

Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania, 
nadawcy; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych. 
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System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów  

System działa w architekturze trójwarstwowej 

System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników 
(preferowane środowisko MS Windows XP/Vista/7) 

Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych 

System, co najmniej w zakresie aplikacji powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, przez co 
należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i 
dublowanie danych w zakresie w/w systemów.  

Wszystkie moduły/ systemy pochodzą od jednego producenta 

System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). 
W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa 
komunikacja w języku angielskim  

W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne 
wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, 
terytorialnych). 

 Ręczne wyróżnienie w słownika pozycji najczęściej używanych  

Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w wybranych polach jak ma być 
sformatowany wpis 

System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie 
odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących 
oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym 
dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 

System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz 
danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.  

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

 System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników 
do systemu 

System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. 

System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i 
wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. 

Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu 
użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia 
parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem 

Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników 
aplikacji 

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

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

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

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

System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla 



 

Strona 14 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz 
funkcji systemu 

Wyróżnienie pól: 
- których wypełnienie jest wymagane, 
- przeznaczonych do edycji, 
- wypełnionych niepoprawnie 

System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości - dowodów osobistych lub prawo 
jazdy i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta 

System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów 
opieki 

System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności 
dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez 
utraty danych, kontekstu itp. Bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z 
puli dostępnych. 

Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być 
prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy 
wystąpiły. 

System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn powinien 
- pokazywać tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze, 
- udostępniać tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane, 
- umożliwić wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne, 
- podpowiadać kolejne kroki procesu. 

System powinien automatycznie wylogowywać lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie braku 
aktywności 

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

System powinien zawierać wbudowany komunikator umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy 
użytkownikami. 

W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdować się klawisz <cofnij> lub <anuluj> 
powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych 

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

Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania 
żadnego oprogramowaniach na stacjach klienckich. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez 
WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń oraz aplikacji lecznictwa otwartego, 
apteki i apteczek oddziałowych. 

W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i 
skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku 
zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku 
przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. 
kopiuj/wklej. 

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

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

System powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach opisowych tj opis badania, 
wynik, epikryza 

System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów  

System działa w architekturze trójwarstwowej 

System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników 

System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). 



 

Strona 15 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa 
komunikacja w języku angielskim  

W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne 
wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, 
terytorialnych). 

Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w wybranych polach jak ma być 
sformatowany wpis 

System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie 
odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących 
oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym 
dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 

System jest wykonany minimum w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu 
relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.  

Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania 
żadnego oprogramowaniach na stacjach klienckich. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez 
WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego i 
pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP. 

System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera. 

Musi istnieć możliwość nadania użytkowni uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście wybranej/ 
wybranych jednostek organizacyjnych.. 

System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla wszystkich systemów i modułów 

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

 System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników 
do systemu 

System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. 

System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i 
wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. 

Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu 
użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia 
parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem 

Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników 
aplikacji 

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

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

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

 

 

 

2. Wymagania dotyczące Licencji: Pracownia Diagnostyczna  



 

Strona 16 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do pracowni 

rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w pracowni (przyjęcie) 

wspomaganie obsługi pacjenta w pracowni: 

przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach: 
- dane osobowe, 
- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta 
szczepień), 
- Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) , 
- wyniki badań, 
- przegląd rezerwacji. 

możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju pracowni 

Możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni 

Możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty, 

Przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach: 
- informacje ze skierowania, 
- skierowania, zlecenia, 
- usługi, świadczenia w ramach wizyty, 
- wystawione skierowania, 
- wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe 
- inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty). 
- wynik badania 
- możliwość przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub innego źródla np. aparatu USG  i 
dołączanie go do wyniku badania 

Możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt 

Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie 
najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników). 

Obsługa zakończenia badania/wizyty: 
- autoryzacja medyczna badania, 
- automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania 

Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń. 

Wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług 

Automatyczna generacja i przegląd Księgi Pracowni 

Obsługa wyników badań: 
- wprowadzanie opisów wyników badań diagnostycznych 
- autoryzacja wyników badań diagnostycznych 
- wydruk wyniku wg wzoru, jakim posługuje się pracownia 

System powinien umożliwiać powtórny wydruk dokumentu już wydrukowanego. 

 

 

3. Wymagania dotyczące Licencji: Zlecenia medyczne 

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

zlecanie wielu różnych badań w jednym miejscu, opatrzony wspólnym nagłówkiem i komentarzem 

Możliwość utworzenia zlecenia z wykorzystaniem predefiniowanej karty kodów kreskowych 

planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń zewnętrznych (z innych podmiotów): 
indywidualna karta zleceń podań leków 
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możliwość zlecania leków: 
recepturowych 
chemioterapii 
pomp infuzyjnych 

możliwość definiowania zleceń złożonych: 
- kompleksowych, 
- panelowych, 
- cyklicznych. 

możliwość dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz potwierdzenia), 

przegląd zleceń według ustalonych przez użytkownika kryteriów: 
- dla pacjenta, 
- typu zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku), 
- okresu. 

wydruki zleceń, w tym: 
- dzienne zestawienie leków dla pacjenta, 
- dzienne zestawienie badań do wykonania. 

możliwość wydruku wszystkich wyników pacjenta z bieżącej hospitalizacji lub ze wszystkich pobytów w szpitalu, 

przegląd wszystkich zleceń z jednostki zlecającej z możliwością wydruku wyniku, 

możliwość definiowania szablonów dokumentów skojarzonych z wprowadzanym zleceniem. 

Możliwość przeglądania wyników liczbowych w postaci graficznej (badanie trendu) 

 

4. Wymagania dotyczące Licencji: Punkt pobrań 

zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne: 
- przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i Przychodnia z możliwością 
określenia domyślnego punktu pobrań dla zleceniodawcy, 
- wprowadzanie zleceń zewnętrznych, 
- możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej daty wykonania, 
- dostęp do zleceń archiwalnych pacjenta, 
- wyróżnianie zleceń CITO, 

automatyczne dobieranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia. 

obsługa punktu przyjęcia i rozdzielni materiału: 
wspomaganie rozdziału materiałów wg jednostek wykonujących (badania realizowane we własnych lub 
obcych laboratoriach), 
rejestracja wysłania materiałów do laboratoriów, 
oznakowanie pobieranych materiałów kodem kreskowym. 
rejestracja w systemie pobranych materiałów: 
- automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania, 
- odnotowanie osoby pobierającej materiał, 

- odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania, 
- dla wybranych badań (np. oznaczenie grupy krwi) konieczność potwierdzenia danych pobrania (data i 
godzina, osoba, uwagi). 

obsługa i wydruk Księgi Pobrań 

integracja z innymi modułami systemu medycznego: 
- przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiału do zleceniodawców podsystemu Ruch 
chorych i Przychodnia oraz do modułu Laboratorium. 

 

 

5. Wymagania dotyczące Licencji: Laboratorium Szpitalne 



 

Strona 18 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne i bazą danych pacjentów: 
- wyszukiwanie pacjentów w bazie wg różnych kryteriów, 
- rejestracja i modyfikacja danych pacjentów, 
rejestracja zlecenia: 
- manualne, 
- z czytnika OMR, 

kontrola kompletności danych zlecenia, 

nadzór nad stanem wykonania poszczególnych zleceń, 

generacja listy materiałów do pobrania przez laboratorium, 

obsługa zleceń badań wieloparametrowych np. morfologia i badan panelowych (standardowe zestawy 
badań). 

rejestracja przyjęcia materiału do laboratorium: 
identyfikacja zlecenia na podstawie kodu kreskowego przyjmowanego materiału, 

integracja z Punktem Pobrań w zakresie przyjmowania danych o pobraniu materiału (data, godzina, osoba 
pobierająca, uwagi), 

wspomaganie rozdziału materiału do poszczególnych pracowni – rozdział na statywy poszczególnych 
pracowni, 

możliwość rejestracji przyjęcia materiału wg zleceń lub wg rodzaju przyjmowanego materiału, 

możliwość dodrukowania etykiet kodów kreskowych dla powielanych materiałów, 

przekazanie do zleceniodawcy informacji o przyjęciu materiału do laboratorium, 

możliwość nadawania ręcznie lub automatycznie niezależnej numeracji próbek (dla nadawania 
automatycznego wg zdefiniowanych sekwencji). 

obsługa stanowiska pomiarowego: 
obsługa stanowisk manualnych, stanowisk z analizatorami jednokierunkowymi, dwukierunkowymi, 
odpytującymi, 

identyfikacja i wyszukiwanie zlecenia i próbki na podstawie kodu kreskowego, 

możliwość oznaczenia pozycji próbki na statywach pracowni i wyszukiwanie próbek na statywach, 

przegląd listy zleceń wg badań do realizacji na danym stanowisku, 

obsługa stanowisk zapasowych, 

pobranie zleceń, 

utworzenie list roboczych, z możliwością wydruku list roboczych dla stanowisk manualnych, 

wysłanie listy roboczej do analizatorów dwukierunkowych, 

automatyczne odpowiadanie na zapytania analizatorów odpytujących, 

przyjęcie i akceptacja wyników z aparatu, 

wpis ręczny lub korekta wyników z możliwością dopisania komentarzy, 

obsługa powtórek, 

automatyczny dobór wartości referencyjnych dla badania w zależności od kryteriów, takich jak: 
- wiek, 
- płeć, 
- zażywane leki, 
- postawiona diagnoza, 
- tydzień ciąży, 
- cykl menstruacyjny. 

kontrola delta check, 

możliwość medycznej weryfikacji wyników (autoryzacja) bezpośrednio na stanowisku, 

wydruki wyników stanowiska, 

rejestr czynności obsługi aparatu, 
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rejestr odczynników. 

zarządzanie wynikami: 

medyczna weryfikacja wyników, 

wydruk autoryzowanych i nie wydrukowanych wyników, 

stan wykonania wyników z podziałem na grupy, 

przeglądanie i odpis wyników archiwalnych pacjenta, 

przenoszenie wyników do archiwum, 

możliwość wykorzystania słownika tekstów standardowych do opisów wyników badań, 

możliwość zdefiniowania reguł wyliczających wynik badania z zestawu innych badań oraz zasad 
automatycznego opisu wyniku poprzez dołączanie zdefiniowanych wcześniej komentarzy, 

możliwość organizacji wyników w odrębne kolejki wyników i kolejki weryfikacji w celu ułatwienia zarządzania 
potokiem danych. 

raporty statystyczne z możliwością prezentacji graficznej: 

obciążenie stanowisk i aparatów pomiarowych, 

sumaryczne zestawienia wszystkich wykonanych badań na aparatach, 

zestawienia wykonanych badań przez pracownie laboratoryjne, 

zestawienia wykonanych badań dla poszczególnych zleceniodawców, 

statystyczna analiza wyników jednego badania, 

zestawienie badan wg lekarzy zlecających, wg pacjentów, 

prowadzenie Księgi Laboratoryjnej i Ksiąg Pracowni, 

integracja z innymi modułami systemu medycznego: 

współpraca z pozostałymi podsystemami medycznymi w zakresie wzajemnego udostępniania danych zlecenia 
i danych o jego wykonaniu, 

możliwość współpracy z modułem Punkt Pobrań w szpitalu lub w przychodni 

eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego z 
możliwością wczytania do modułów Rachunku Kosztów Leczenia. 

możliwość prowadzenia kontroli jakości, 

konfiguracja parametrów kontroli jakości: 
- definicja materiałów kontrolnych, 
- definicja metod pomiarowych z możliwością zebrania ich w panele, 
- definicja aparatów, na których odbywają się pomiary, 
- definicja komentarzy i metod naprawczych do uzyskanych wyników kontroli, 
- definicja wartości statystycznych dla kontrolowanych metod pomiarowych, 

włączanie reguł kontrolnych Westgarda (1_2s, 1_2.5s, 1_3s, 1_3.5s, 2_2s, 2z3_2s, R_4s, 3_1s, 4_1s, 
10x(9x,8x), 7T : 
- jako ostrzeżenia, 
- sygnalizacja znajdowania się metody pomiarowej poza kontrolą. 
- analiza i dobór reguł kontroli na podstawie bieżących danych kontroli i wybranych kart OPS, 
- wydruk kart OPS. 

przygotowanie metody kontroli 

rejestracja pomiarów wstępnych w celu określenia ram statystycznych metody pomiarowej. 

pomiary w materiale trwałym (Lot), 

pomiary w materiale nietrwałym (materiale biologicznym – Dublety), 

wyliczanie wartości średniej (X) i odchylenia standardowego (SD) zarówno dla pomiarów wstępnych, jak i 
wartości skumulowanych w trakcie trwania kontroli. 

rejestracja wyników pomiarów kontrolnych. 

wyniki pomiarów w materiale trwałym, 

wyniki pomiarów w materiale nietrwałym, 
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wczytywanie wyników pomiarów kontrolnych bezpośrednio z obszaru aparatu. 

zebranie wyników kontroli w postaci kart kontrolnych i analiza wyników. 

karta Levey-Jenningsa z analizą reguł Westgarda, 

karta kontroli odtwarzalności, 

karta kontroli powtarzalności, 

karta kontroli dokładności, 

wydruki kart kontrolnych. 

 

6. Wymagania dotyczące Licencji:    Interfejsy aparatów laboratoryjnych 

posiada możliwość podłączenia do komputera poprzez port szeregowy lub USB. 

możliwość umieszczania wyników badań bezpośrednio w systemie informatycznym lub w bazie danych. 

Proces ten może być całkowicie zautomatyzowany i bezobsługowy 

 

7. Wymagania dotyczące Licencji:    Interfejs aparatu mikrobiologicznego 

 umożliwia podłączenie aparatu mikrobiologicznego do systemu medycznego 

 możliwość przesyłania i drukowania danych / wyników. 

 

10. Wymagania dotyczące Licencji:    Blok Operacyjny 

Dostęp do listy pacjentów skierowanych do Bloku operacyjnego przez oddział: 
 - wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, 
 - modyfikacja danych pacjentów, 

Przegląd danych archiwalnych pacjenta:  
 - w zakresie danych osobowych, 
 - w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, a systemie zintegrowanym także w zakresie 
wizyt w zakładzie diagnostycznym i wyników badań i wizyt w przychodni. 

Planowanie zabiegów chirurgicznych obejmujące:  
 - rezerwacja sali operacyjnej, 
 - określenie personelu uczestniczącego w zabiegu (chirurgicznego i anestezjologicznego) z 
wykorzystaniem słownika personelu, 
 - planowanie wykonania procedur, wykorzystania materiałów i leków do wykorzystania w czasie zabiegu 
 - planowanie zabiegów wielonarządowych (wielourazowych) 
 - przegląd listy zabiegów zaplanowanych w zadanym dniu, 
 - Podpowiadanie przez system, po wybraniu zabiegu do wykonania, niezbędnych: materiałów, procedur 
uzupełniających, zestawów narzędzi  

Planowanie zabiegu w oparciu o terminarze sal operacyjnych  

Ewidencja elementów zabiegu operacyjnego: 
 - wykonane procedury,  
 - podane leki,  
 - zużyte materiały, 
 - personel wykonujący 
 - możliwość kopiowania danych z planu zabiegu do wykonania z możliwością wprowadzenia modyfikacji 
 - automatyczne tworzenie opisów zabiegu na podstawie zarejestrowanych danych 
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Prowadzenie Księgi Bloku Operacyjnego, 

Planowanie znieczulenia 

Opis wykonanych czynności anestezjologicznych: 
 - zastosowane znieczulenie w tym sedacja 
 - czas anestazjologiczny, czas znieczulenia 
 - stan pooperacyjny 
 - podane leki 
 - wykonane procedury 

Prowadzenie dokumentacji zabiegu operacyjnego, w tym: 
 - karty zabiegowej pacjenta, 
 - protokołów pielęgniarskich, 
 - Protokołów anestezjologicznych, 
 - karty bilansu płynów. 
 - możliwość uzupełniania dokumentacji o materiały elektroniczne. Zapisywanie w systemie plików 
zawierających zapisy z urządzeń, skanów dokumentów, zdjęć cyfrowych itp. 

Obsługa bloku porodowego w tym: 
- integracja z innymi modułami systemu medycznego: 
 - współpraca z pozostałymi podsystemami medycznymi w zakresie wzajemnego udostępniania danych 
zlecenia o jego wykonaniu, 
 - eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego z 
możliwością wykorzystania przez moduły Rachunku Kosztów Leczenia. 
 - współpraca z modułem Bank Krwi w zakresie zamówień preparatów krwi 
 -  współpraca z modułem Zakażenia Szpitalne w zakresie rejestracji dokumentów np. zgłoszenia choroby 
zakaźnej  

Możliwość wykorzystania standardowych raportów: 
 - rozchody materiałowe wg rodzaju kosztów, 
 - czas personelu uczestniczącego w operacji z podziałem na operacje,  
 - czas operacji wg jednostek zlecających. 

 

11. Wymagania dotyczące Licencji:    Zakażenia Szpitalne 

Moduł realizuje wspomaganie Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli występowania zakażeń 
zakładowych i zapobiegania tym zakażeniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.  
W szczególności: 
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego, 
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego, 
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego, 
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego, 
prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną, 

wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną, 

prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia 
zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV, 

wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub 
zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV, 

prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną 
drogą płciową, 

wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę 
przenoszoną drogą płciową, 

prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę, 

wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę, 



 

Strona 22 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

prowadzenie Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej, 

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

prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia (wkłucia obwodowe, wkłucia 
centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje), 

prowadzenie Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych, 

wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych, 

prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych , 

wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych, 

raporty zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 

analizy ilościowe zakażeń zakładowych, 

analizy kosztów podań antybiotyków i badań mikrobiologicznych związanych z zakażeniami 
zakładowymi, 

Współpraca z systemem RCH oraz Laboratorium w zakresie podań antybiotyków i zleceń badań do 
pracowni mikrobiologicznej: 
 - monitorowanie o konieczność założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych w przypadku 
podania antybiotyku powyżej 3 dni 
 - monitorowanie o konieczność założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych w przypadku 
wystąpienia patogenu w badaniu mikrobiologicznym 
 - szybki podgląd listy pacjentów dla nowo założonych: kart obserwacji, kart zakażenia,  kart 
drobnoustroju, alert-potogenów  

 

12. Wymagania dotyczące Licencji:    Kalkulacja Kosztów Leczenia 

kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta 

możliwość automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych mu świadczeń z 
aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch Chorych i Apteczka oddziałowa): 
-    osobodni, 
-    procedury, 
-    badania, 
-    leki. 

możliwość wydruku kosztowej karty pacjenta dającej możliwość wyceny pobytu pacjenta (wydruk 
jako załącznik może być podstawą wystawienia faktury za pobyt pacjenta nieubezpieczonego) z 
wyszczególnieniem kosztów świadczeń i leków istotnych kosztowo oraz włączeniem kosztów 
pozostałych świadczeń do kosztów ogólnych pobytu: 

w zakresie kosztów leków – na poziomie cen leków z konkretnej dostawy, w ramach której 
zrealizowano podania dla pacjenta (inetgracja z modułami Apteka, Apteczka oddziałowa), 

w zakresie rzeczywistych kosztów świadczeń (z ostatniego miesiąca, dla którego taka wycena istnieje 
– integracja z modułem Koszty) 

możliwość grupowania kosztowych kart pacjentów wg zdefiniowanych kryteriów i prowadzenia analiz 
ekonomicznych (np. wg jednostek chorobowych, produktów rozliczeniowych). 

 

13. Wymagania dotyczące Licencji:    Wycena Kosztów Normatywnych 

możliwość opisania normatywnych nakładów osobowych i materiałowych niezbędnych do wykonania 
świadczenia lub grupy JGP : 

określenie nakładów materiałowych potrzebnych do wykonania świadczenia lub grupy JGP na podstawie 
zdefiniowanego słownika materiałów i słownika leków z możliwością systemowej integracji w tym 
zakresie ze słownikami użytkowanymi przez moduły realizujące funkcjonalność w zakresie obsługi 
magazynu materiałów i obsługi magazynu leków, 
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określenie nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonaniu świadczenia, 

określenie ilości lub czasu pracy urządzenia użytego do wykonania świadczenia oraz jednostkowego 
kosztu pracy (dane pobierane z modułu środki trwałe i wyliczane na podstawie amortyzacji) lub wpisanie 
wartości kosztów w podziale na koszty rodzajowe ręcznie 

możliwość wykorzystania do opisu świadczenia – świadczeń prostych wcześniej opisanych 

możliwość wykorzystania do opisu JGP – świadczeń wcześniej opisanych, z określeniem miejsca 
wykonania 

określenie średniej ilości osobodni w ramach JGP dla oddziału rozliczającego dane JGP lub innego 
oddziału 

możliwość wydruku przygotowanych opisów świadczeń, 

możliwość automatycznego stworzenia opisu świadczenia dla ośrodka na podstawie wzorca 
przygotowanego dla całego zakładu. 

możliwość opisywania tych samych świadczeń w sposób różny dla każdego ośrodka wykonującego, 

możliwość aktualizacji kosztów nakładów materiałowych w trybie miesięcznym poprzez: 

aktualizację „ręczną”, 

automatyczne przepisanie kosztów materiałów i leków z poprzedniego miesiąca, 

integrację w zakresie średnich cen dostaw materiałów i leków z modułami realizującymi funkcjonalność 
w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków, 

uaktualnienie kosztów nakładów osobowych personelu, 

wyliczenia aktualnych sumarycznych kosztów normatywnych, 

wydruk wyliczonych kosztów normatywnych. 

raporty kontroli celowości wydania materiałów z magazynu materiałów do miejsc udzielania świadczeń 
(w ramach systemowej integracji z modułem realizującym funkcjonalność obsługi magazynu i ewidencją 
udzielonych świadczeń w miejscach udzielania, 

analizy porównawcze kosztów zaksięgowanych w kartotece ośrodka powstawania kosztów FK z kosztami 
wynikającymi z normatywu i zaewidencjonowanej ilości wykonań. 

możliwość określenia kosztu osobodnia do wyliczenia kosztu JGP poprzez 

aktualizację „ręczną”, 

automatyczne przepisanie kosztów osobodnia z poprzedniego miesiąca, 

obliczenie kosztu osobodnia z na podstawie kosztów rzeczywistych (do wyboru koszty bezpośrednie, 
całkowite, wytworzenia, sprzedaży) z wybranych miesięcy, z wyłączeniem wybranych kosztów 
szczegółowych , wg określonego klucza podziału 

 

14. Wymagania dotyczące Licencji:    Bank krwi 

Konfiguracja ustawień: 
 - możliwość definiowania słownika magazynów 
 - możliwość przeglądu i edycji słownika odbiorców 
 - możliwość definiowania słownika preparatów 
 - możliwość definiowanie słownika rodzaju preparatu 
 - możliwość definiowanie słownika jednostek miar 
 - możliwość definiowania słownika rodzaju dokumentów 
 - możliwość definiowania słownika kontrahentów 
 - możliwość definiowania cenników 

Sporządzanie zamówień do stacji krwiodawstwa, 
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Obsługa dokumentów magazynowych: 
 - Bilans otwarcia 
 - Przychód 
 - Rozchód 
 - Kasacja 
 - Zwrot do dostawcy 

Możliwość przyjęcia krwi lub preparatu krwiopochodnego na magazyn z wykorzystaniem czytnika 
kodów kreskowych 

Przegląd stanów magazynowych  

Obsługa zamówień indywidualnych na krew lub preparat krwiopochodny z jednostek zamawiających 

Obsługa citowych zamówień z jednostek zamawiających 

Możliwość dopisania pozycji do zamówienia do stacji krwiodawstwa w trakcie realizacji zamówienia 
indywidualnego 

Możliwość rezerwacji krwi lub preparatu krwiopochodnego dla zamówienia indywidualnego 

Raporty i zestawienia: 
 - dla zużycia prteparatów 
 - dla obrotów 
 - dla stanów magazynowych 

Księga przychodów i rozchodów 

Przegląd wyników badań serologicznych 

Współpraca z oddziałem w zakresie: 
 - zamówień indywidualnych 
 - przetoczeń 

Przegląd i wydruk księgi transfuzji 

 

15. Wymagania dotyczące Licencji:    E – Rejestracja 

Rejestracja nowego pacjenta – użytkownika systemu. 

Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez SMS. 

Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez e-mail. 

Możliwość samodzielnej autoryzacji (określenie danych dostępowych – login/hasło) użytkownika – 
pacjenta po poprawnym potwierdzeniu rejestracji; możliwość wyłączenia trybu samodzielnej 
autoryzacji pacjentów. 

Możliwość ograniczenia samodzielnej autoryzacji użytkowników – pacjentów do osób zarejestrowanych 
w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie zgodności numeru PESEL i nazwiska); możliwość 
wyłączenia trybu autoryzacji pacjentów w oparciu o rejestr zintegrowanego systemu HIS. 

Logowanie pacjenta/użytkownika – autentyfikacja użytkownika systemu. 

Aktualizacja profilu pacjenta/użytkownika SPI; możliwość aktualizacji danych kontaktowych: adresu e-
mail, nr-telefonu, adresu zamieszkania. 

Możliwość określenia przez parametry powiadomień o zbliżającym się terminie udzielenia usługi 
(interwał czasu przed planowanym terminem, tryb powiadamiania) zdefiniowane w systemie jako 
możliwe do ustawienia przez użytkownika/pacjenta. 

Możliwość zmiany hasła pacjenta – użytkownika SPI. 

Możliwość ustawienia nowego hasła, po poprawnej weryfikacji adresu e-mail lub numeru telefonu 
poprzez wprowadzenie przesłanego kodu potwierdzenia. 
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Rezerwacja terminu udzielenia usługi – wskazanie daty i czasu planowanej realizacji wizyty, miejsca 
realizacji (element struktury organizacyjnej) i personelu realizującego (opcjonalnie; w zależności od 
statusu wyboru personelu zdefiniowanego dla usługi). 

Możliwość/konieczność rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia dla usług 
o odpowiednim statusie wymagalności danych skierowania. 

Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług. 

Grupowanie usług wg zawodu personelu realizującego (np. lekarze, lekarze-dentyści, fizjoterapeuci). 

Przegląd rejestru rezerwacji wizyt pacjenta z wyróżnieniem stanu usługi (planowana, zrealizowana, 
anulowana). 

Możliwość anulowania przez pacjenta rezerwacji wizyty. 

Możliwość zmiany terminu wizyty przez pacjenta. 

Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty zawierający informacje o usłudze, miejscu realizacji oraz 
planowaną datę udzielenia usługi. 

Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta przypomnień o zbliżających 
się terminach wizyt. 

Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta powiadomień o 
anulowaniu rezerwacji przez pracowników jednostki ochrony zdrowia. 

Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta powiadomień o zmianie 
terminu realizacji usługi dokonanej przez pracowników szpitala 

Wysyłanie wiadomości do jednostki ochrony zdrowia; możliwość formatowania treści wiadomości 
(czcionka, kolor, justowanie, odnośniki do innych stron). 

Przegląd wysłanych wiadomości; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych; wyszukiwanie wiadomości 
wg tematu, daty wysłania i odbiorcy. 

Edycja wysłanych i jeszcze nieprzeczytanych przez pracowników jednostki ochrony zdrowia 
wiadomości. 

Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania, 
nadawcy; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych. 

Rejestracja personelu kontrahenta – użytkowników SPI. 

Aktualizacja danych personelu kontrahenta. 

Rejestracja pacjentów związanych z kontrahentem. 

Przegląd usług realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz kontrahenta wraz z 
harmonogramami realizacji usług. 

Rezerwacja terminu udzielenia usługi dla wskazanego pacjenta kontrahenta. 

Anulowanie rezerwacji terminu udzielenia usługi medycznej. 

Zmiana planowanego terminu realizacji usługi medycznej dla wskazanej rezerwacji. 

Przegląd rezerwacji terminów udzielenia usług medycznych z wyróżnieniem stanu rezerwacji 
(planowane, zrealizowane, anulowane). 

Wydruk potwierdzenia rezerwacji terminu udzielenia usług medycznych. 

Możliwość rejestracji zlecenia wykonania badań; rejestracja danych skierowania na badania: instytucja 
kierująca, lekarz kierujący. 

Możliwość rejestracji danych o pobraniu materiałów do zleconych badań. 

 Możliwość wydruku potwierdzenia zlecenia badań. 

Przegląd zarejestrowanych zleceń wykonania badań z wyróżnieniem stanu realizacji badania 
(zarejestrowane/zlecone/w trakcie realizacji/zrealizowane/anulowane). 

Wydruk raportu prezentującego liczby zrealizowanych usług w określonym czasie. 

Wydruk raportu – zestawienia usług zrealizowanych na rzecz danego kontrahenta w określonym czasie. 
- możliwość dostępu do  dokumentacji medycznej przez pacjenta, po wcześniejszej jego weryfikacji 
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16. Wymagania dotyczące Licencji:    E – Kontrahent 

 

Prezentacja informacji o strukturze organizacyjnej szpitala 

Publikacja regulaminu korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego 

Dostępność funkcji: rejestracji użytkowników e-Pacjent, uruchomienia aplikacji e-Pacjent i e-Kontrahent 

System Zarządzania Treścią – (ang. Content Management System) 

Wydzielenie treści publikowanych w wewnętrznej szpitala 

Obsługa ankiet (interaktywne systemy zadawania pytań) w intranecie 

Możliwość definiowania stylów prezentacji treści 

Możliwość zastosowania stylu prezentacji zgodnego z wyglądem aplikacji internetowych (e-pacjent, e-
zlecenia) 

Publikacja aktualności (news) o zdarzeniach szpitala 

Publikacja treści multimedialnych (zdjęcia, filmy, pliki audio) 

Obsługa ankiet (interaktywne systemy zadawania pytań) 

Obsługa forów społecznościowych,  możliwość moderowania treści 

Możliwość wyszukiwania informacji wg zadanych kryteriów 

Obsługa mapy serwisu internetowego 

Konfiguracja grafików czasu pracy pracowników: 

możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego 
tygodnia pracy, 

możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia w danej 
jednostce zakładu, 

definicja rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu trwania 
tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy.  

ewidencja czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów: 

planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z 
informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych, 

wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracowników (rejestracja godzin nieobecności, 
dodatkowych godzin pracy także w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), 

wydruk grafika czasu pracy, 

zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione, 

współpraca z RCP (eksport i import danych z RCP), 

możliwość wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników. 

rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń: 

automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych godzin 
świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiciu na miejsca 
zatrudnienia pracownika), 

możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziału na miejsca 
zatrudnienia), 

możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizującego funkcjonalność w 
zakresie obsługi wynagrodzeń. 
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Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w układzie hierarchicznym, w postaci 
interaktywnego diagramu. 

Możliwość rejestracji i prezentacji formatowanych opisów jednostek organizacyjnych. 

Możliwość rejestracji godzin pracy jednostek organizacyjnych; możliwość przepisania godzin pracy z 
informacji zarejestrowanych dla jednostki nadrzędnej. 

Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadającym rejestrem HIS (ang. Hospital Information 
System). 

Publikacja informacji o elementach struktury organizacyjnej szpitala na Szpitalnym Portalu 
Informacyjnym. 

Publikacja informacji o elementach struktury organizacyjnej szpitala na platformie internetowej. 

Rejestracja informacji o personelu realizującym usługi medyczne; rejestracja informacji o grupach 
zawodowych i specjalnościach personelu. 

Rejestracja informacji o godzinach pracy personelu (harmonogramach pracy personelu). 

Integracja rejestru personelu z odpowiadającym rejestrem HIS. 

Publikacja informacji o personelu na Szpitalnym Portalu Informacyjnym. 

Rejestracja informacji o usługach realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia; rejestracja opisów 
usługi w postaci formatowanych tekstów; rejestracja informacji o wymagalności skierowania. 

Definiowanie rodzajów świadczonych usług, przypisywanie usług do zdefiniowanych rodzajów. 

Definiowanie statusu wyboru personelu dla definiowanych usług (wybór personelu dopuszczalny, 
niemożliwy, wymagany). 

Definiowanie wymagalności skierowania do realizacji usługi; określenie możliwości lub konieczności 
rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia usługi. 

Rejestracja informacji o szczególnych warunkach udzielania usług (zalecenia dla pacjentów odnośnie 
realizacji usługi) w postaci formatowanych tekstów. 

Rejestracja informacji o dokumentach (załącznikach) związanych z definiowaną usługą. 

Integracja rejestru usług medycznych z odpowiadającym rejestrem w HIS; powiązanie usług 
zdefiniowanych w portalu z usługami w HIS; przepisywanie wybranych usług z HIS do rejestru portalu. 

Publikacja informacji o usługach na Szpitalnym Portalu Informacyjnym. 

Wskazanie usług, dla których możliwa jest rezerwacja terminu udzielania usług w module e-Pacjent. 

Rejestracja usług zlecanych stanowiących grupy badań dostępnych dla kontrahenta; przypisanie badań 
do usług zlecanych. 

Rejestracja informacji o dokumentach (załącznikach) wymaganych do udzielenia usług; możliwość 
dołączenia pliku załącznika. 

Wskazanie usług, dla których wymagane jest dostarczenie wskazanych dokumentów (załączników). 

Rejestracja informacji o dostępności elementów struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony Zdrowia; 
podpowiadanie definicji harmonogramów pracy jednostki na podstawie godzin otwarcia jednostki. 

Rejestracja przerw w dostępności elementów struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony Zdrowia. 

Rejestracja informacji o dostępności usług w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie 
zdefiniowanej wcześniej dostępności jednostek organizacyjnych. 

Możliwość definiowania parametrów rezerwacji dla usług dostępnych w jednostkach organizacyjnych: 
maksymalna liczba jednoczasowych rezerwacji tego samego pacjenta; minimalny interwał czasu 
pomiędzy datą rejestracji a datą realizacji usługi; maksymalny okres czasu względem daty rezerwacji, w 
którym możliwe jest określenie planowanego terminu udzielenia usługi. 

Rejestracja informacji o dostępności usług w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie 
harmonogramu; podpowiadanie definicji harmonogramu na podstawie godzin otwarcia jednostki; 
możliwość rejestracji ciągłej dostępności usług w jednostkach organizacyjnych. 

Rejestracja informacji o dostępności personelu na podstawie harmonogramu; podpowiadanie 
harmonogramów dla personelu na podstawie godzin pracy zdefiniowanych w rejestrze personelu. 
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Rejestracja informacji o dostępności usług udzielanych przez określony personel na podstawie 
zdefiniowanej wcześniej dostępności personelu. 

Rejestracja informacji o dostępności usług udzielanych przez określony personel na podstawie 
harmonogramów; podpowiadanie harmonogramów na podstawie godzin pracy personelu. 

Możliwość dowolnej modyfikacji definiowanych dostępności: usuwanie dostępnych okresów; 
modyfikacja dat dostępnych okresów; dodawanie nowych okresów dostępności. 

Definiowanie klas pacjentów – użytkowników modułu e-Pacjent. 

Definiowanie parametrów rezerwacji dla poszczególnych klas pacjentów: maksymalnej liczby rezerwacji 
terminów udzielenia usługi dostępnych dla pacjentów określonej klasy; maksymalny okres rezerwacji 
terminów udzielenia usług; tryb potwierdzenia rezerwacji (bez potwierdzenia/potwierdzenie e-
mail/potwierdzenie SMS). 

Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o anulowaniu rezerwacji w 
jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomień, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail). 

Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o zmianie planowanego 
terminu udzielenia usługi w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomień, powiadomienie SMS, 
powiadomienie e-mail). 

Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o potwierdzeniu 
planowanego terminu udzielenia usług w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomień, 
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail). 

Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o potwierdzeniu 
planowanego terminu udzielenia usług w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomień, 
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail). 

Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o zbliżającym się terminie 
udzielenia usługi (brak powiadomień, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail), możliwość 
określenia interwału czasu przed planowanym terminem udzielenia usługi, kiedy zostanie wysłane 
powiadomienie; możliwość definiowania wielu powiadomień o zbliżającym się terminie udzielenia 
usługi dla danej rezerwacji. 

Możliwość definiowania uprawnień do modułu e-pacjent dla pacjentów określonej klasy; integracja 
uprawnień do modułu e-pacjent z uprawnieniami zarządzanymi w administratorze systemu. 

Przegląd pacjentów zarejestrowanych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym. 

Zatwierdzenie zarejestrowanych pacjentów jako użytkowników Szpitalnego Portalu Informacyjnego 
przez pracowników szpitala (autoryzacja przez pracowników szpitala). 

Rejestracja pacjentów jak użytkownika Szpitalnego Portalu Informacyjnego przez pracowników szpitala 
– możliwość udostępnienia funkcjonalności e-pacjent bez konieczności rejestrowania się pacjenta na 
stronie internetowej. 

Integracja rejestru pacjentów z odpowiadającym rejestrem w HIS; możliwość wyszukiwania pacjentów 
zarejestrowanych wg identyfikatora w systemie HIS. 

Rejestracja kontrahenta obsługiwanego w Szpitalnym Portalu Informacyjnym 

Rejestracja pracowników kontrahenta – użytkowników Szpitalnego Portalu Informacyjnego; 
przydzielanie uprawnień pracownikom kontrahenta. 

Rejestracja pacjentów powiązanych z danym kontrahentem. 

Import danych pacjentów związanych z kontrahentem z pliku zewnętrznego (plik csv o określonym 
formacie). 

Rejestracja umów zawartych z kontrahentem. 

Rejestracja usług realizowanych na rzecz danego kontrahenta na podstawie określonej umowy; 
możliwość rejestracji ilościowych limitów usług. 

Rejestracja dostępności usług w ramach określonych umów zawartych z kontrahentem. 

Integracja rejestru kontrahentów z odpowiadającym rejestrem HIS. 
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Wysyłanie wiadomości do pacjentów zarejestrowanych w SPI (wiadomości powinny być prezentowane 
w module e-Pacjent); wysyłanie wiadomości do wszystkich pacjentów; wysyłanie wiadomości do 
wybranych pacjentów; wysyłanie komunikatów – wiadomości, na które nie można odpowiadać; 
możliwość formatowania treści wiadomości (czcionka, kolor, justowanie, odnośniki do innych stron). 

Możliwość wysyłania wiadomości e-mail do pacjentów – użytkowników portalu. 

Możliwość wysyłania wiadomości SMS do pacjentów – użytkowników portalu. 

Przegląd wysłanych wiadomość; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych; wyszukiwanie wiadomości 
wg tematu, daty wysłania i odbiorcy. 

Edycja nieprzeczytanych, wysłanych wiadomości. 

Logiczne usunięcie wiadomości – oznaczenie wiadomości jako usuniętej – niewidocznej dla adresatów. 

Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania, 
nadawcy; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych. 

Zgodność koncepcji mechanizmu kontroli dostępu do funkcji systemu z RBAC (ang. Role-based Access 
Control). 

Definiowanie nowego użytkownika. 

Przegląd i modyfikacja danych użytkowników. 

Tworzenie grup użytkowników; przyporządkowanie użytkowników do grup. 

Przydzielanie uprawnień i ról użytkownikom i grupom użytkowników. 

Przegląd efektywnych uprawnień użytkownika wynikających z przynależności do grup użytkowników, 
przypisanych ról i praw. 

Możliwość przydzielania uprawnień do zmieniających się w czasie zasobów. 

Definiowanie polityk poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika, możliwość przypisania wskazanych 
polityk do użytkowników. 

Kontrola złożoności hasła użytkownika zgodnie z przypisaną polityką poziomu bezpieczeństwa. 

Dostępność interfejsu umożliwiającego integrację użytkowników z dotychczas użytkowanym systemem 
(interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu). 

Dostępność interfejsu do kontroli praw przyznanych użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy danych 
i języków wysokiego poziomu). 

Dostępność interfejsu do zarządzania prawami przyznanych użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy 
danych i języków wysokiego poziomu). 

Użytkownicy systemu nie odpowiadają bezpośrednio użytkownikom systemu zarządzania bazą danych. 

Możliwość delegowania uprawnień do administrowania uprawnieniami w poszczególnych 
podsystemach. 

 

17. Wymagania dotyczące Licencji:    Baza danych do serwera typ 2 

Porównywanie i analiza danych pochodzących z wszystkich systemów, w oparciu o hurtownie danych 

Możliwość definiowania własnych analiz opartych o gromadzone dane z systemów medycznych i 
administracyjnych 

Tworzenie raportów on-line w oparciu o dane aktualne 

Graficzna prezentacja wyników 

Możliwość pobierania danych do: 
- Pliku MS Excell 
- Pliku PDF 
- Pliku tekstowego np. csv 
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Raporty medyczne: 
- Utylizacja zasobów – oddziały 
- Utylizacja zasobów – przychodnia 
- Utylizacja zasobów – pracownie diagnostyczne 
- Utylizacja zasobów – laboratoria 
- Dynamika obłożenia łóżek szpitalnych 
- Dynamika ruchu chorych 
- Dynamika czasu hospitalizacji 
- Plan i wykonanie świadczeń NFZ i MZ 
- Zużycie leków wg grup 

Raporty administracyjne: 
- Grupy personelu 
- Wykaz stanu kont 
- Koszty pośrednie OPK w podziale na OPK przekazujące 

- Absencje personelu 
- Wskaźniki płynności 
- Prognoza płynności finansowa 
- Wskaźniki zadłużenia 
- Przychody z pozostałej sprzedaży 

Zasoby ludzkie wg grup zawodowych (liczby pracowników w etatach, osobach, odejścia, przyjęcia, średnie 
zatrudnienie w osobach, w etatach, średnia płaca ) 

Zobowiązania w podziale na okresy wymagalności 

Należności w podziale na okresy wymagalności 

Sprawozdania roczne (bilans, rachunek zysków i strat ) 

Jednorodne grupy pacjentów : 

Stan realizacji umów NFZ – poziom 1: stan realizacji rodzajów umów 

Stan realizacji umów NFZ – poziom 2: stan realizacji wybranej umowy 

Stan realizacji umów NFZ – poziom 3: szczegóły realizacji wybranej umowy 

Stan realizacji umów NFZ – poziom 4: zestawienie pozycji rozliczeniowych  składających na realizację planu 
umowy 

Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 1: Zestawienie ogólnej liczby wystąpień danej JGP w zadanym 
okresie lub/i dla zadanej wersji grupera JGP 

Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 2: Szczegóły wybranej JGP 

Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 3: Dodatkowe informacje 

Raporty przekrojowe : 
- Wynik OPK 
- Wykonanie Kontraktu 
- Wartości kluczy statystycznych 
- Utylizacja zasobów – Sprzęt 

 

18. Wymagania dotyczące Licencji: Oprogramowanie systemu diagnostyki obrazowej  –  
Serwer  typ2 
 

Obsługa stanowisk: 
Lekarz 
Technik 
Rejestracja 
Sekretariat (w tym raporty) 
Administrator 

Program funkcjonuje w Polskiej wersji językowej 



 

Strona 31 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

Program posiada Polską pomoc kontekstową 

Program posiada Polski interfejs użytkownika 

Program RIS nie wymaga instalacji na systemie operacyjnym. 
Program działa w przeglądarce WWW przy wykorzystaniu szyfrowania SSL, TLS (program nie wymaga 
instalacji na komputerze, szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych) 

Program RIS obsługuje skróty klawiszowe (definiowane na etapie wdrożenia) 

Program RIS , PACS, System Dystrybucji Obrazów jednego producenta, Oprogramowanie do obsługi Robota 

Program RIS , PACS pracują na tym samym serwerze 

Program RIS integruje się z ActiveDirectory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, 
grup(ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło) 

Program RIS integrując się z ActiveDirectory obsługuje je w trybie użytkownika read-only 

Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach ActiveDirectory 

Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych 

Program RIS posiada możliwość przeszukiwania zdalnych serwerów PACS (DICOM Query, Move, Retrive) 

Program RIS posiada weryfikację DICOM - 1.2.840.10008.1.1 jako Service Class Provider i Service Class User 

Program RIS posiada worklistę DICOM -  1.2.840.10008.5.1.4.31 jako Service Class Provider 

Program RIS posiada worklistę MPPS - 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 jako Service Class Provider i Service Class User 

Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce 

Program RIS pozwala na łączenie badań w zestawy badań dzięki czemu kilka badań jednego Pacjenta jest 
widoczne jako zestaw na etapie rejestracji 

Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny 
badania 

Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza 

Terminarz umożliwia swobodne definiowanie godzin pracy, oraz określenie w ramach podziału interwałów, 
umożliwia przypisanie lekarza do wskazanego pasma, dla wskazanego  
pasma można utworzyć specjalny tryb serwisowy, urlopowy w którym nie można przyjmować Pacjentów w 
obrębie całego pasma. 

Terminarz umożliwia przypisanie do wskazanego pasma, listy procedur wykonywanych w ramach tego 
pasma 

Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od 2009-
09-20 do 2009-10-20 Poniedziałek godzina 08:00-12:00 

System daje możliwość definiowania pól widocznych podczas procesu rejestracji tak by możliwe było 
dopasowanie do potrzeb każdego z gabinetów (np ukrycie Wieku, Kodu pocztowego, Adresu, Miasta, 
Telefonu, Uwag, Pola VIP) 

Terminarz umożliwia utworzenie dynamicznego, lub stałego widoku. Dla stałego widoku terminarza 
obowiązują stałe interwały pozwalające na nakładanie się badań nawet jeśli czas ich wykonywania jest 
dłuższy, dla dynamicznego interwały automatycznie dopasowują się. 

Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentów na jeden termin 

Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjenta na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając 
tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta 

Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby 
rejestrujące 

Terminarz pozwala na wydrukowanie potwierdzenia terminu rejestracji Pacjenta 

Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminów, podglądania widoku z uwzględnieniem Lekarza, 
Rodzaju Badania, Typu pracowni 

Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza 

Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza 

Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie 

Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym ekranie, dla 
minimum jednej pracowni 

Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentów 

Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany 
terminu pracy pracowni, bądź rozładowania kolejki 

Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej 
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Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badań (różnych Pacjentów) w obrębie dowolnej jednostki 
czasowej 

Terminarz pozwala na wyświetlenie szybkich kodów kreskowych zaczytywanych z ekranu monitora 
bezpośrednio do urządzenia typu CT/MR w przypadku braku worklisty na urządzeniu medycznym 

Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika 
Pacjent był rejestrowany 

Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na 
wskazany dzień 

Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o 
planowanym wykorzystaniu punktów NFZ 

Terminarz posiada blokadę zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w systemie 
kryteriów 

Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS 

Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i płci Pacjenta 

Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w 
bazie danych pacjentów 

Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi 
ekranami 

Terminarz posiada wbudowane kontekstowe podpowiedzi dla typu badania, kodu rozpoznania, nazwy 
oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej 

Terminarz w momencie rejestracji badania, odnajduje inne przyszłe badania rejestrowanego Pacjenta i 
umożliwia ich jednoczesne zarejestrowanie, tworząc jednocześnie zestaw świadczeń 

Terminarz, rejestracja pozwala na zapisanie domyślnych wartości dla nazwy oddziału, lekarza kierującego, 
jednostki kierującej, typie wykonywanego badania tak by najczęściej występujące dane nie musiały być 
wprowadzane w każdym procesie rejestracji 

Terminarz pozwala na zapisanie numeru księgi głównej Pacjenta 

Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego 
przybycia do Placówki w dniu badania 

Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia , pesel 
oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie został już wprowadzony do systemu 

Rejestracja umożliwia zablokowanie wprowadzenia dwu Pacjentów o tym samym numerze PESEL 

Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest podjęcie decyzji czy do danych Pacjenta dołączane będą 
zeskanowane dokumenty 

Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie 

System umożliwia wydawanie wyników, wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych 
osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania 

System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz 
wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany 

System umożliwia wydanie wyników wielokrotnie, zapisując historię wydania wyników 

System po wydaniu wyniku, nie pozwala na ponowną edycję opisu Pacjenta, możliwość ponownej edycji jest 
ograniczona do osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie 

System umożliwia edycję danych Pacjenta, w dowolnym momencie, zmiana danych Pacjent propagowana 
jest do podłączonego PACS tak że dane w RIS i PACS są jednoznaczne 

System umożliwia edycję danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddział , lekarz kierujący, datę 
wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe) 

System umożliwia dodanie do skierowania kolejnego badania 

System umożliwia anulowanie badania, jak i skierowania grupującego zestaw badań 

Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim 

Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ 

Rejestracja pacjentów obcokrajowców 

Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL 

System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL 

System identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z 
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wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających 

System  identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu 

Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających 
z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania 
zawodu lekarzy 

Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej 
z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem 

Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko 
informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL – liczbami zero, z 
możliwością późniejszego ich uaktualnienia 

Przechowywanie opisów, udostępnianie ich, możliwość tworzenia wielu wersji opisu 

Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie 

Możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez 
lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych) 

Wywołanie badania nie opisanego w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej 

Automatyczne pola słownikowe (możliwość automatycznego uzupełniania podobnych opisów badań dla 
wybranych pacjentów) 

System umożliwia łączenie pacjentów w przypadku pomyłki 

System umożliwia łączenie badań w przypadku pomyłki 

System umożliwia łączenie jednostek kierujących, lekarzy kierujących w przypadku błędów 

Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest wydanie KP, KW, Faktury 

Możliwe jest wydanie w dowolnym momencie KP, KW, Faktury 

 
 

19. Wymagania dotyczące Licencji:    Moduł zarządzania zakładem diagnostyki obrazowej 

Stanowisko Technika 

System umożliwia wypełnienie materiałów zużywanych do badań, opcjonalnie nr serii ampułki kontrastowej 

System umożliwia modyfikację wykonanej procedury w trakcie badania, możliwe jest uzupełnienie badania o 
dodatkowe procedury wykonane w trakcie badania 

System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania ilości kV, mAS, DLP, czy podane było znieczulenie czy 
nie 
Dane dotyczące kV, mAs, DLP jest widoczne w przeglądarce DICOM na nagranych płytach CD/DVD tak by 
lekarz otrzymujący badanie widział przy jakich parametrach wykonano badanie 

System umożliwia oznaczenie osoby wykonującej badanie (dane mogą być podciągane z urządzenia 
medycznego), oraz osób obecnych przy badaniu 

System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowy, czy nie 

System umożliwia oznaczenie nr kaset użytych w badaniu, oraz pokazuje statystykę zużycia kaset 

System umożliwia prowadzenie stanów magazynowych:  
- definiowania magazynów (możliwe jest stworzenie dowolnej liczby magazynów , magazyny te można 
przypisać do N pracowni)  
- definiowania typów materiałów  
- definiowanie materiałów  
- przyjmowanie na magazyn materiałów oznaczanie  materiałów minimalnie (nazwy dostawców, nazwą 
materiału, typem materiału, kodem, ilością opakowań, ilości jednostkową, cenę netto, ceną brutto)  
- wyszukiwanie i edycję dostawców  
- wyświetlanie stanu magazynowego  
- materiały rozliczane przez użytkownika jako zużyte automatycznie zdejmowane są ze stanów 
magazynowych 

Koszty, dane słownikowe 

System daje możliwość wprowadzenia pracowni, określenia typów pracowni i powiązanych aparatów 

System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z XLS 

System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących z 
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XLS 

System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z XLS 

System daje możliwość uzupełniania, dodawania, modyfikacji kodów ambulatoryjnych 

System daje możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z XLS  
- procedurze może być przypisany czas trwania  
- procedura może mieć oznaczenia czy wymaga opisu czy nie  
- system umożliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone są automatycznie grupy 
badań z kodem produktu jednostkowego) możliwe jest łączenie w/w danych z wykonywaną procedurą  
- procedura może być aktywna bądź nie  
- ilość punktów za wskazaną procedurę podciągana jest automatycznie z umowy NFZ 

System pozwala na następujące operacje związane z cennikami:  
- nadanie nazwy cennikowi  
- możliwe jest definiowanie typów cenników (np szpitalny, obcy, płatny, vip)  
- możliwe jest przypisanie cennika do wskazanego typu  
- określenie daty obowiązywania cennika (od daty do daty)  
- kopiowanie cenników z już istniejących  
- możliwość przypisania procedur wykonywanych w ramach danego cennika , oraz określenia cen danej 
procedury w ramach cennika  
- możliwość importu w/w procedur z XLS  
- możliwość przypisania cennika do jednostki kierującej / oddziału  
- system informuje użytkownika o zbliżającej się dacie końca ważności cennika 

System posiada moduł weryfikacji kosztów pozwalający na:  
- wyświetlenie nierozliczonych badań  
- edycję danych nierozliczonych badań w przypadku stwierdzenia błędów  
- zwrot badania (badanie zostanie zwrócone lekarzowi celem ponownej weryfikacji)  
- zwrot zużytych materiałów i (badanie zostanie zwrócone do ponownego rozpisania)  
- zwrot skierowania (badanie zostanie zwrócone do rejestracji , celem ponownej weryfikacji)  
- możliwość masowego zatwierdzenia kosztów  
- możliwość wyświetlenia historii kosztów , w tym historii kosztów zatwierdzonych  
- możliwość usunięcia wskazanego badania z rozliczenia do NFZ 

System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający:  
- zaczytanie umowy z NFZ w formacie elektronicznym  
- podejrzenie obecnego stanu wykorzystania umowy z NFZ (z podziałem na produkty kontraktowe)  
- wyświetlenie listy świadczeń do rozliczenia z NFZ z informacją o tym czy świadczenie zostało rozliczone, czy 
nie  
- wygenerowanie komunikatów fazy I i II  
- wygenerowanie komunikatu rachunku elektronicznego  
- wygenerowanie komunikatu kolejki oczekujących  
- wczytanie potwierdzeń komunikatów dla fazy I, II (potwierdzeń otrzymanych z NFZ)  
- generowanie korekt  
- generowanie zestawień badań potwierdzonych i nie potwierdzonych w ramach rozliczenia z NFZ  
- możliwość wygenerowania komunikatów fazy I i II dla pojedynczego świadczenia  
- możliwość wygenerowania korekty fazy I i II dla pojedynczego świadczenia 

Raporty 

Raporty wykorzystują kostki OLAP i umożliwiają tworzenie dowolnych raportów zgodnie z ustaloną 
konfiguracją 

System daje możliwość generowania raportów oraz zestawień statystycznych 

Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady:  
- zakres dat obowiązywania raportu  
- ograniczenia wynikające z np: (procedury, jednostki kierującej, pracowni,.....)  
- określenie formatu wyjściowego raportu min (PDF, XLS, CSV, DOC, HTML) 

Wykorzystanie kostki OLAP w systemie raportowym (ostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z 
różnych punktów widzenia) 

Administracja 
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System umożliwia definiowanie testów kontroli jakości 

System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań 

System powiadamia o zdarzeniach systemowych poprzez wbudowany komunikator (np o kończącym się 
miejscu na dysku, lub potrzebie wymiany kasety LTO) 

System udostępnia logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, 
typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji , wiadomością konkretnego zdarzenia) 

System umożliwia definiowanie, grup, ról oraz przydzielanie im uprawnień (możliwość przypisania obrazów z 
danego gabinetu do danych lekarzy) 

Stanowisko Lekarza 

System umożliwia tworzenie zleceń opisu badania 

System umożliwia wybór momentu wygenerowania zlecenia opisu badania, możliwe są tryby automatycznie 
wygeneruj w procesie rejestracji, wygeneruj w momencie otrzymania MPPS z systemu PACS, wygeneruj 
ręcznie zlecenie opisu 

Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter 

Wyszukiwanie nie jest zależne od polskich znaków diakrytycznych np. wpisując Brzeczyszczykiewicz 
uzyskamy dokładnie te same wyniki co dla Brzęczyszczykiewicz 

System umożliwia wyszukiwanie badań, zleceń z dowolnego zakresu dat (umożliwia wyszukanie pacjenta w 
przypadku podania np. błędnego nazwiska) 

System umożliwia wyszukiwanie z podaniem dowolnych parametrów zlecenia (wszelkie elementy 
wypełniane podczas zlecenia mogą być wyszukane w module opisowym np (nazwisko lekarza kierującego) 

System wyświetla listę wyników zleceń z w pełni konfigurowanym układem kolumn 

System zapamiętuje ostatnio użyte kryteria wyszukiwania jak i konfigurację per użytkownik 

System pozwala na tworzenie szybkiego menu w którym znajdują się najczęściej wykorzystywane funkcje 

System umożliwia podejrzenie historię choroby Pacjenta z wcześniej opisanych badań 

System obsługuje szablony opisów, możliwość szybkiego wywołania szablonu poprzez wpisanie jego skrótu w 
polu opisu 

System pozwala dzielić szablony na własne i innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich 

System umożliwia ocenę jakości diagnostycznej badania, ocena ta widoczne jest przez technika 

System pokazuje historię zmian opisu 

System pozwala lekarzowi na usunięcie zlecenia 

Po rozpoczęciu opisu , system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor 
opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji 

System umożliwia definiowanie wielkości czcionki wyświetlanej w ramach aplikacji 

System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, 
znaków specjalnych itp) przez administratora szpitalnego 

 

20. Wymagania dotyczące Licencji:    Moduł integracji HIS 

Interfejs wymiany danych – w oparciu o protokół HL7 (w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie 
dopuszczalny jest inny rodzaj transferu danych) 

Przekazywanie zleceń drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz danymi osobowymi pacjenta 

Automatyczne przesyłanie do systemu HIS informacji o terminie umówienia badania. 

Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie. 

Możliwość anulowania/odrzucenia zlecenia wysłanego z systemu HIS po stronie RIS. 

Śledzenie statusu realizacji zlecenie po stronie HIS. 

Możliwość przesyłania linków do wyników badań w systemie RIS  (dostęp on-line do wyników wykonanych w 
systemie RIS) 

Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po odesłaniu wyników badania z 
systemu RIS. 

Automatyczne rozsyłanie komunikatów o zmianie danych osobowych pacjenta w systemie HIS. 

Dostęp z systemu RIS do wszystkich badań gromadzonych w systemie HIS 

Dostęp z systemu RIS do pełnej historii leczenia pacjenta 
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Dostęp z systemu RIS do rejestru pacjentów w systemie HIS z celu umówienie na badanie. 

Możliwość dopisania pacjenta po stronie HIS podczas rejestracji pacjenta w systemie RIS 

Wgląd z systemu RIS do słowników systemów HIS jednostek zlecających, lekarzy kierujących systemu 
możliwością wprowadzenie, modyfikacji pozycji słownika. 

Możliwość zapisu informacji w systemie HIS o umówionym/wykonanym badaniu w systemie RIS 

Automatyczny zapis zleceń zewnętrznych wprowadzonych w systemie RIS do systemu HIS z możliwością ich 
późniejszego rozliczenia z NFZ. 

System RIS ma możliwość przeglądania dodatkowych danych personalnych i pobytu ewidencjonowanych w 
systemie HIS (w zakresie regulowanym uprawnieniami dostępu do danych). 

Z systemu RIS do systemu Ruch Chorych systemu HIS przesyłane są wyniki zawierające dane:  - osoby 
wykonującej, 
- osoby autoryzującej, 
- kod badania, 
- nazwę badania, 
- treść wyniku w postaci tekstowej 
- odnośnik do wyniku w postaci miniatury obrazu 

System HIS pozwala na wgląd w wynik w postaci obrazu poprzez System Dystrybucji Obrazu dostarczany 
przez firmę system RIS/PACS 

 

21. Wymagania dotyczące Licencji:    Moduł dystrybucji obrazów 

Możliwość rozbudowy systemu o moduł obsługi robota CD/DVD tego samego producenta co systemu 
PACS/RIS i serwera dystrybucji obrazów. Moduł obsługuje urządzenia min. Epson, Rimage. 

System posiada Polski interfejs użytkownika 

System posiada Polską pomoc kontekstową 

System PACS instalowany jest na systemie Linux 

System PACS zarządzany jest za pomocą przeglądarki internetowej (min dwie przeglądarki: Internet Explorer, 
Firefox, Chrome, Safari) 

System dystrybucji obrazów nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej 
(min dwie przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 

System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 

System pozwala na przesyłanie badań w formacie DICOM 3.0 przy użyciu szyfrowania SSL, TLS 

System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM 

Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM 
MPPS jako SCP i SCU. 

System PACS i Dystrybucja Obrazów działa na systemach w wersji 32 oraz 64 
bitowych oraz działa  pod systemami Windows oraz Linux 

System PACS i Dystrybucja Obrazów potrafi wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM 

Konfiguracja oferowanego systemu PACS w zakresie generowania listy roboczej (DICOM Worklist) dla 
przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych pochodzących z systemu RIS. 

Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do 
funkcjonowania programu. 

System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na 
serwerze. 

Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i 
przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line 

Przyjmowanie obrazów z urządzeń diagnostycznych na serwer PACS pełniący funkcję archiwum 

Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz 
referencyjnym 

Możliwość podglądu pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu 

Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej 
walidacji integracja systemu PACS z systemem dystrybucji obrazów oraz stacjami diagnostycznymi ma 



 

Strona 37 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

wyświetlać przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji badania. 

Program pozwala na wyszukanie pacjenta po jednym z poniższych kryteriów: 
ID Pacjenta 
ID Badania 
Imię i nazwisko Pacjenta 
Data urodzenia pacjenta 
Opis badania (studyDescription) 
Data badania 
Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h) 
Zlecającego badanie 

Zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu 

Program jest zintegrowany z drzewem LDAP (OpenLDAP, Novell eDirectory, Microsoft Active Directory) 

Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do 
ról i grup. 
Aplikacja do zarządzania drzewami LDAP dostępna przez www i jest w stanie dopasować się do dowolnego 
formatu drzewa LDAP. 

Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). 
Program współpracuje z ActiveDirectory. 

Program pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań 
zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). 
Ograniczenia dostępu współpracują ze stacjami diagnostycznymi. 

Program pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, RIS i modułu dystrybucji webowej z 
jednego panelu administracyjnego, nie jest wymagane przełączenie się do innych aplikacji. 

Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji 
systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS 

Uaktualnienia w obiegu danych: Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju 
badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmianę tych danych i ich wyświetlenie w 
aplikacji systemu dystrybucji obrazów. 

Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza 
klinicysty 

Możliwość przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, 
neurologii 

Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu 
Rodzaje uprawnień: 
- uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: 

ustawień autoroutingu 
ustawień archiwizacji off-line 
dodawania dodatkowych źródeł DICOM 
kasowanie badań z systemu 
ustawień kompresji obrazów 

- uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji 
obrazów, min.: 

drukowania badania 
zapisywania zmian obrazu badania, 
nagrywania badania na CD, 
dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu 
importu i eksportu badania 
przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM 

System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po 
skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się 

Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i 
stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. 

Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: 
- próba zmiany hasła użytkownika 
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- nieudana próba zalogowania się użytkownika 
- zalogowanie się użytkownika 
- zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane 
- próba wysłania badania 
- skopiowanie lub wydrukowanie badania 

Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system dystrybucji obrazów 

Dostęp do badań znajdujących się  na serwerze PACS z każdego uprawnionego komputera pracującego w 
sieci szpitalnej. 

Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 4 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość 
przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. 

Możliwość połączenia serii badań w jedną całość 

Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala 
na określenie godzin w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być 
wykonywane zadanie 

Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań 
bazując na tagach zawartych w DICOM (np: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet) 

Program posiada funkcje prefetchingu 

Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie 
wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg 
standardu DICOM): 
CREATED - utworzony zapis badania 
SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania 
IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania 
DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania 
COMPLETED - badanie zakończone 

Funkcjonalności przeglądarki dystrybucji obrazów: 

• możliwość równoczesnej pracy na więcej niż jednym obrazie 

• możliwość równoczesnej pracy na więcej niż jednym badaniu 

• negatyw / pozytyw 

• odbicie obrazu w pionie / poziomie 

• pomiar odległości 

• pomiar kąta 

• pomiar kąta Cobba 

• lupa 

• gamma obrazu 

• próbkowanie 

• pomiar pola 

• przewijanie 

• przesuwanie 

• odtwarzanie serii 

• podgląd wartości tagów DICOM 

• możliwość przypisywania poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszy 

• możliwość mierzenia średniej gęstości obrazu w stosunku do zaznaczonego obszaru 

• tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzani 

Dystrybucja obrazów  pozwala na płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania 
własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na 
wszystkie obrazy serii 

Dystrybucja obrazów ma możliwość: 
- obrót obrazu o 90/180% 
- obrót obrazu o dowolny kąt 

Dystrybucja obrazów  posiada funkcję obsługi MPR (w tym również skośne MPR’y) 

Dystrybucja obrazów  pozwala na wykonania MPR (gdzie w ramach jednej serii są wykonane zdjęcia z różnym 
slicespacing, reprezentacja całości w formie jednego reformatu) 

Program posiada powiększenie 1:1 gdzie jeden Pixel w oryginalnym obrazie odpowiada jednemu Pixlowi na 
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monitorze 

Program pozwala na załączenie filtrów dla obrazu: 

• rozmycie 

• wyostrzenie 

• wykrywanie krawędzi 

Program posiada możliwość ustawienia okna na podstawie zaznaczonego ROI 

Program posiada funkcję pomiaru indeksu płuco sercowe 

Program posiada funkcję elipsy obliczającej pole powierzchni, średnią gęstość w zaznaczonym obszarze 

Program posiada funkcję ręcznego kalibrowania obrazu DICOM (dotyczy pomiarów) 

Program posiada obsługę linii referencyjnych dla badań TK / MR 

Program posiada funkcję synchronizacji serii (np: przed i po kontraście) 

Program synchronizując serię uwzględnia grubości zdjęć (np: jedno zdjęcie z serii A odpowiada kilku zdjęciom 
z serii B) 

Program zawiera funkcję inteligentnego powiększenia, powiększając inteligentnie powiększa wskazywany 
punkt obrazu automatycznie go centrując 

Możliwość obejrzenia jednocześnie na ekranie użytkownika co najmniej 2 rodzajów badań tego samego 
pacjenta 

Możliwość obejrzenia na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS 

Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów oraz dołączana do płyty z wynikiem 
badania musi umożliwiać: 
wyświetlanie miniatur obrazów, pomiar odległości, kąta, pola powierzchni, zmianę jasności i kontrastu, 
powiększanie, przewijanie, odwracanie obrazu, wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, wyświetlanie wybranej 
serii obrazów, dodawanie strzałek, MPR , komentarzy itp. 

Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanym 
w języku polskim 

Program posiada funkcję zapisania załadowanych obrazów DICOM jako jpg. png, ppt 

System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny min klasy I lub 
posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność 
oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie I. 

Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. 
Udzielona licencja nie limituje zamawiającemu ilości tworzonych kont użytkowników poszczególnych 
modułów systemu. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje,  poprawki oraz 
aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu wsparcia. 

 

22. Wymagania dotyczące Licencji:     Systemy operacyjne do serwerów typ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania dotyczące Licencji:     System operacyjny do serwera typ 1 

Licencja – 4 sztuki 
Microsoft Windows Server 2012 Standard 64-bit OEM lub równoważny do dostarczanych serwerów.  

W zakresie licencji 
Licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania; 
licencja umożliwiająca instalację jednej kopii oprogramowania na serwerze fizycznym lub dwóch kopii 
oprogramowania w środowisku wirtualnym; najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja 
oprogramowania, z możliwością 

W zakresie funkcjonalności 
Pełna obsługa wszystkich podzespołów serwerów będących składnikiem niniejszego zamówienia; 
Obsługa następujących ról: Serwer Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer Internetowych 
usług informacyjnych zgodny z Microsoft IIS 8, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Serwer zasad sieciowych 
z obsługą serwera RADIUS; obsługa .NET Framework 4.5. 

Licencje dostępowe – 100 sztuk 
Oprogramowanie dostępowe dla użytkowników Serwerowego Systemu Operacyjnego - Device Access 
Licence 
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Zamawiający wymaga pełnego przeprowadzenia procesu integracji wszystkich obecnie wykorzystywanych systemów  

HIS (aplikacyjnych, bazodanowych, portalowych) w szpitalu z oferowanymi do dostarczenia i wdrożenia systemami 

informatycznymi w ramach niniejszych opisanych powyżej  minimalnych funkcjonalności.  

 

23. Wymagania  dla Bezpieczeństwo systemu, danych i aplikacji 

W  ramach wdrożenia  dostarczanego oprogramowania i licencji systemu „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie” wymaga się opracowania (uaktualnienia) 
Dokumentacji Systemowej Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych do zgodności z   normą PN ISO/IEC 
27001:2007 i dopasowanej do specyfiki działalności Zamawiającego, z uwzględnieniem 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 (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) oraz 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. z 2012 r. Poz. 526), w tym opracowanie w szczególności: 

� Procedury audytu wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; 

� Procedury nadzoru nad dokumentacją Zamawiającego; 

� Procedury oznaczania dokumentacji i plików u Zamawiającego; 

� Procedury i mierników badania efektywności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; 

� Struktury ról i odpowiedzialności w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; 

� Procedury okresowego przeglądu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; 

� Procedury audytu wewnętrznego; 

� Procedury nadzoru nad Dokumentacją Systemową; 

� Procedury działań korygujących i zapobiegawczych; 

� Procedury nadawania, przeglądu i odbierania uprawnień do systemów i aplikacji; 

� Procedury wykonywania i testowania kopii zapasowej; 

� Procedury zabezpieczania przed szkodliwym oprogramowaniem; 

� Procedury wykonywania i testowania Planów Ciągłości Działania wraz z opracowanymi pełnymi Planami 

Ciągłości Działania i Planami Odtworzeniowymi dla zidentyfikowanych procesów i systemów krytycznych z 

punktu widzenia bezpieczeństwa informacji Zamawiającego; 

� Procedury i polityki oraz instrukcji zgodnych z wymaganiami prawnymi w obszarze ochrony danych 

osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.);  

� Procedury dostępu do pomieszczeń biurowych oraz pobierania, zdawania oraz przechowywania kluczy do 

pomieszczeń, budynków biurowych, technicznych; 

� Procedury precyzowania sposobu nabywania i testowania systemów informatycznych; 

� Procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji; 

� Deklaracji stosowania; 

� Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 

 

W ramach systemu bezpieczeństwa Zamawiający wymaga dostarczenie elektronicznego systemu/portalu 

monitoringu sieci i infrastruktury   z minimalną funkcjonalnością  z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury  sieci i 

wszystkich indywidualnych stanowisk pracy  : 

• monitoring i zdalną konfigurację dostępu do portów dowolnych rodzajów  stacji roboczych  



 

Strona 41 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

• monitoring i zdalną konfigurację,  

• autoryzację dostępu na stacji roboczej do zewnętrznych nośników danych i urządzeń 

nagrywających, 

• monitoring wydruków i wykorzystania urządzeń drukujących, 

• monitoring i nadzór dostępu do Internetu, 

• zdalną inwentaryzację konfiguracji sprzętowej na dowolnej  stacji roboczej, 

• zdalną inwentaryzację konfiguracji  uprawnień na dowolnej stacji roboczej, 

• zdalną inwentaryzację konfiguracji sprzętowej na serwerów  

• inwentaryzację topologii sieci 

• weryfikację nazw plików tworzonych na dowolnej stacji roboczej dla dowolnego pakietu 

biurowego, 

• konsolę zarządzająco-monitorującą. 

System controllingowy posiada funkcjonalność  budowania raportów zgodnie z normą ISO 27001, 9001 oraz 

standardami kontroli zarządczej dla infrastruktury IT i ochrony danych osobowych 

 

Opracowana dokumentacja bezpieczeństwa musi być zharmonizowana z systemem   Kontroli Zarządczej 

funkcjonującym w szpitalu. 

 

 

24. Wymagania  wdrożenie i szkolenia  systemów  

1. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć wszystkie wprowadzone systemy w szpitalu  oraz przeszkolić 
wszystkich wskazanych przez Zamawiającego  pracowników , minimum  jest to 100 osób , którzy będą 
obsługiwać dostarczone i wdrożone systemy w okresie realizacji projektu. Zakres szkoleń dla 
poszczególnych grup pracowniczych zgodnie z strukturą organizacyjną szpitala  musi być przedstawiony do 
akceptacji Zamawiającego i zapewnić uzyskanie kompetencji pozwalających na użytkowanie dostarczonych 
aplikacji. Obecny poziom zatrudnienia personelu medycznego to 467 osób , personelu administracyjnego 31 
osób. 

2. Miejsce szkolenia będzie znajdować się w sali szkoleniowej wskazanej przez Zamawiającego na terenie 
siedziby Zamawiającego. 

3. Do celów szkoleniowych zostanie przygotowana 1 pracownia szkoleniowo-testowa składająca się z min. 10 
stanowisk komputerowych oraz serwerów z zainstalowanym funkcjonalnym środowiskiem programowym z 
wszystkich dostarczanych modułów portali i aplikacji oprogramowania. Dopuszcza się aby serwery 
szkoleniowe udostępnione były poprzez sieć WWW bezpośrednio w sieci Internet. 

4. Przygotowanie pracowników szpitala do użytkowania systemu informatycznego będzie wykonywane jako 
prace wdrożeniowe w formie: 

• Szkoleń ogólnych w przygotowanych pracowniach szkoleniowo-testowych, 

• Szkoleń stanowiskowych w poszczególnych pomieszczeniach   szpitala, 

• Szkoleń seminaryjnych w szpitalu (zajęcia z rzutnikiem multimedialnym), 

 

5. Szkolenia stanowiskowe oraz seminaryjne kadry szpitala muszą być zrealizowane w łącznym wymiarze nie 
mniejszym niż 340 godz. obejmującym minimum: 

◦ system diagnostyki obrazowej, 60 godz. w tym min. 40 godz. szkoleń stanowiskowych, 
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◦ system e-rejestracja, e-pacjent, e-kontrahent  (wszystkie moduły) - 80 godzin, w tym min. 40 godz. 
szkoleń stanowiskowych 

◦ system pozostałe moduły systemu - 160 godzin, w tym min. 80 godz. szkoleń stanowiskowych 

◦ administracja systemem Windows 2012 serwer  jako dedykowane szkolenie warsztatowo-seminaryjne 
dla kadr informatycznych szpitala w ilości min. 40 godz. prowadzone przez uprawnione jednostki 
szkoleniowe  
 
 

6. Zakres szkolenia umożliwi przeszkolonej osobie sprawne posługiwanie się systemem stosownie do pełnionej 
przez nią roli. 

7. Szkolenia w zakresie oprogramowania użytkowego przeznaczone dla Administratora umożliwią mu 
przygotowanie się do roli Lidera systemu oraz ponadto konfigurowanie parametrów systemu pod względem 
funkcjonalności i wydajności, a także dokonywanie aktualizacji (upgrade) systemów. 

 
25. Lista  wykorzystywanych przez Zamawiającego  aplikacji dziedzinowych i systemowych 

umożliwiających bieżące funkcjonowanie jednostki.   
 

Oprogramowanie i licencje posiadane, użytkowane obecnie przez 
szpital 

Ilość lic. 

Finansowo-Księgowy  5 

Rejestr Sprzedaży  1 

Kasa  1 

Koszty  1 

Gospodarka Materiałowa  2 

Apteka – licencja w ramach Banku Światowego  1 

Apteczka Oddziałowa – licencja w ramach Banku Światowego  10 

Środki Trwałe  1 

Kadry  3 

Płace  3 

Ruch Chorych – licencja w ramach Banku Światowego  20 

Pracownia Diagnostyczna  3 

JGP  1 

DICOM MWM/FTP/DETACHE 1 

Media Storage dla DICOM 1 

 
 
 

26. Wymagania uzupełniające: odbiór systemu i oprogramowania 
 

1. Dla wszystkich modułów dostarczonego oprogramowania będzie przeprowadzony odbiór jakościowy. 

2. Dla dostarczanego sprzętu będzie dokonany odbiór ilościowy i jakościowy 
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3. Odbiór oprogramowania będzie dokonany na podstawie dostarczonych licencji i na niżej opisanych 

warunkach. 

4. Odbiór jakościowy systemu odbędzie się na podstawie przedstawionych scenariuszy przypadków testowych. 

Wybór scenariuszy i przypadków testowych musi być zaakceptowany przez Zamawiającego oraz uzyskanych 

na podstawie ich realizacji wyników testów. Ilość opracowanych scenariuszy testowych, do ich późniejszej 

weryfikacji musi odzwierciedlać wymagania w zakresie wszystkich oferowanych systemów i musi być 

zaakceptowana ilościowo i jakościowo przez Zamawiającego, minimalnie 1 test na moduł/aplikację/portal.  

5. Testy muszą odzwierciedlać, jako dowód odbioru zgodność z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 r. Nr 526), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w formie elektronicznej (Dz.U. 2005 r. Nr 214 poz. 1781) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania 

oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U. 2005 r. Nr 217 poz. 1836).  

6. Testy muszą być przeprowadzone na każdym oddanym etapie wdrożenia oraz w całości powtórzone na 

zakończenie realizacji dla każdego modułu funkcjonalnego oraz wymagań wydajnościowych zgodnie ze 

scenariuszami.  

7. Wykonawca przedstawi scenariusze testowe do akceptacji min. na 14 dni przed datą wykonania testów oraz 

do 7 dni przekaże raport z ich wykonania 

 

III. DOSTAWA INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ 

Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów; 
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 1 rok przed 
ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane;  
Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta minimum 24 miesięczna gwarancją producenta, lub ich dostawcy. 

 

 

 

SERWER TYP1.1 – 1 szt 

Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug 
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 jednego procesora dwu, cztero, sześcio lub 
ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego 
znakiem firmowym. 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 
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Procesor 
Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający 
osiągnięcie wyniku min. 118 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych 

Pamięć RAM 
16 GB pamięci RAM 
Płyta powinna obsługiwać do min. 96GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów 
przeznaczonych dla pamięci 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep 

Sloty PCI Express 
- Minimum jeden slot x8 o predkości x4 generacji 2 
- minimum jeden slot x16 generacji 3 pełnej wysokości 

Karta graficzna 
Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane porty 
min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 
port RS232 

Interfejsy sieciowe 
Wbudowana w płytę główną dwuportowa karta Gigabit Ethernet 

Wewnętrzny moduł SD 
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość 
skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. 

Kontroler dysków 
Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 

Dyski twarde 
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 6 dysków  twardych 
o pojemności min. 1TB  SATA 7.2k RPM 

Napęd optyczny 
Wbudowany napęd DVD RW 

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

Zasilacze 
Redundantne zasilacze o mocy maks. 350W każdy 

Wentylatory 
Minimum 4 redundantne wentylatory 

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

Karta zarządzająca 
Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karta posiadająca 
dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, 
konfiguracji serwera, ) 
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
- wsparcie dla IPv6 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 



 

Strona 45 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 
- integracja z Active Directory 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
- wsparcie dla dynamic DNS 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 
 

Gwarancja Certyfikaty 
Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin 
od zgłoszenia.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem -należy  
przedstawić przy dostawie sprzętu. 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for 
Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 
Dokumentacja 
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. 

 

SERWER TYP 1.2 – 1 szt 

Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug 

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 jednego procesora dwu, cztero, sześcio lub 
ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego 
znakiem firmowym. 

Płyta główna 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

Procesor 
Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający 
osiągnięcie wyniku 
min. 118 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych 

Pamięć RAM 
16 GB pamięci RAM 
Płyta powinna obsługiwać do min. 96GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów 
przeznaczonych dla pamięci 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep 

Sloty PCI Express 
Minimum jeden slot x8 o prędkości x4 generacji 2 
minimum jeden slot x16 generacji 3 pełnej wysokości 
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Karta graficzna 
Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane porty 
min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 
port RS232 

Interfejsy sieciowe 
Wbudowana w płytę główną dwuportowa karta Gigabit Ethernet 
 

Wewnętrzny moduł SD 
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość 
skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. 

Kontroler dysków 
Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 

Dyski twarde  
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 2 dyski twarde 
o pojemności min. 300GB  SAS 10k RPM 

Napęd optyczny 
Wbudowany napęd DVD RW 

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

Zasilacze 
Redundantne zasilacze o mocy maks. 350W każdy 

Wentylatory 
Minimum 4 redundantne wentylatory 

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

Karta zarządzająca  
Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karta posiadająca 
dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, 
konfiguracji serwera, ) 
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
- wsparcie dla IPv6 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 
- integracja z Active Directory 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
- wsparcie dla dynamic DNS 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

Gwarancja i Certyfikaty 
Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin 
od zgłoszenia.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem -należy  
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przedstawić przy dostawie sprzętu. 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for 
Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 

Dokumentacja 
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. 

 

 

SERWER TYP 1.3 – 1 szt 

Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug 
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 jednego procesora dwu, cztero, sześcio lub 
ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego 
znakiem firmowym. 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

Procesor 
Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający 
osiągnięcie wyniku 
min. 118 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org 
Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych 
Pamięć RAM 
16 GB pamięci RAM 
Płyta powinna obsługiwać do min. 96GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów 
przeznaczonych dla pamięci 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep 
Sloty PCI Express 
- Minimum jeden slot x8 o predkości x4 generacji 2 
- minimum jeden slot x16 generacji 3 pełnej wysokości 

Karta graficzna 
Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane porty 
min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 
port RS232 

Interfejsy sieciowe 
Wbudowana w płytę główną dwuportowa karta Gigabit Ethernet 

Wewnetrzny moduł SD 
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość 
skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. 
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Kontroler dysków 
Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 

Dyski twarde 
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 2 dyski twarde 
o pojemności min. 300GB  SAS 10k RPM 

Napęd optyczny 
Wbudowany napęd DVD RW 

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

Zasilacze 
Redundantne zasilacze o mocy maks. 350W każdy 

Wentylatory 
Minimum 4 redundantne wentylatory 
Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i 
kartą zarządzającą. 

Karta zarządzająca 
Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karta posiadająca 
dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, 
konfiguracji serwera, ) 
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
- wsparcie dla IPv6 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 
- integracja z Active Directory 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
- wsparcie dla dynamic DNS 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 
 

Gwarancja i Certyfikaty 
Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech 
godzin od zgłoszenia.  

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych  
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem -należy  
przedstawić przy dostawie sprzętu. 
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for 
Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 
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Dokumentacja 
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. 

 

SERWER TYP 1.4 – 1 szt 

Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug 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 jednego procesora dwu, cztero, sześcio lub 
ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego 
znakiem firmowym. 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

Procesor 
Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający 
osiągnięcie wyniku 
min. 118 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych 

Sloty PCI Express 
- Minimum jeden slot x8 o prędkości x4 generacji 2 
- minimum jeden slot x16 generacji 3 pełnej wysokości 

Karta graficzna 
Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane porty 
min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 
1 port RS232 

Wewnętrzny moduł SD 
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość 
skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. 

Kontroler dysków 
Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 

Dyski twarde 
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 6 dyskow twardych 
o pojemności min. 300GB  SAS 10k RPM 

Napęd optyczny 
Wbudowany napęd DVD RW 

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

Zasilacze 
Redundantne zasilacze o mocy maks. 350W każdy 
 

Wentylatory 
Minimum 4 redundantne wentylatory 
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Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i 
kartą zarządzającą. 

Karta zarządzająca 
Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karta posiadająca 
dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, 
konfiguracji serwera, ) 
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
- wsparcie dla IPv6 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 
- integracja z Active Directory 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
- wsparcie dla dynamic DNS 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

Gwarancja 
Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech 
godzin od zgłoszenia.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem -należy  
przedstawić przy dostawie sprzętu. 

Certyfikaty 
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for 
Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 
2012 

Dokumentacja 
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. 

 

KOMPUTER STACJONARNY - 26 SZTUK 

Typ 
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Procesor  
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4830 
punktów 

Pamięć operacyjna RAM 
Min. 4GB (1x4096MB)  możliwość rozbudowy do min 16GB, min. jeden slot wolny 

Parametry pamięci masowej 
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Min. 500 GB SATA 7200 obr./min 

Wydajność grafiki 
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem DirectX 11.1, 
OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB  
; obsługująca rozdzielczości : od 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo)  do 1920x1200 @ 60Hz (analogowo i 
cyfrowo)  

Wyposażenie multimedialne 
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny 
głośnik 2W w obudowie komputera  
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 

Obudowa 
Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 
szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim ] i 2 szt 3,5” wewnętrzne, 
Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” 
Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy 
obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 
100%,Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart 
rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa w 
jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie 
standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera.  
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze 
blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 
Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu, który nie wystaje poza obrys obudowy i musi 
być usytuowany na bocznym panelu. 
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: 

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

- uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej 

- uszkodzenie kontrolera Video 

- uszkodzenie dysku twardego 

- awarię BIOS’u 

- awarię procesora 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych 
w specyfkacji. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym 
na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami 
Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) 

Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 
Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający 
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym 
komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o 
funkcjonalność : 
- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, 
-  test procesora [ min. cache ] 
-  test pamięci, 
-  test wentylatora dla procesora 
-  test wentylatora dodatkowego 
-  test napędu 
-  test portów USB   
-  test dysku twardego 
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-  test podłączonych kabli. 

Wirtualizacja 
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz 
w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych 
komponentów systemu). 

BIOS 
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych 
do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

� wersji BIOS,  
� nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  
� ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  
� typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,  
� pojemności zainstalowanego dysku twardego 
� rodzajach napędów optycznych 
� MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
� kontrolerze audio 

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący 
utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 
BIOS) 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na 
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych 
do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku 
twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany 
hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, 
aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma 
wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane 
hasło systemowe. 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, 
portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa 
urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie 
obudowy, tylko tylnich portów. 

Certyfikaty i standardy 
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych 
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 
środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności 
zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie 
powyżej 25 gram 
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-
energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

Ergonomia 
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 
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w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć 
oświadczenie producenta) 

System operacyjny 
Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym system operacyjny w polskiej wersji językowej. Dostarczony 
nośnik systemu w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do 
automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), pozwalający na ponowną 
instalację systemu oraz jego poprzedniej wersji. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące 
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek; 
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, 
poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie 
nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem 
konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co 
najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;  
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)    
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 
komputer 
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem 
użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może 
dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.    
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;    
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; 
praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku 
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje 
dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma 
użytkownika – obsługa języka polskiego. 
Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem 
„uczenia się” głosu użytkownika. 
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.   
Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;  
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł 
definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących 
ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 
odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach; 
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika 
celem rozwiązania problemu z komputerem; 
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu 
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służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w 
całości poprzez sieć komputerową; 
Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 
dyskowe, usługi katalogowe 
Udostępnianie modemu; 
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z 
możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
Możliwość przywracania plików systemowych; 
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do 
których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych 
(np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
Możliwość podwyższenia wersji systemu do kolejnej wersji. 

Oprogramowanie biurowe  
Licencjonowany Pakiet Biurowy składający się z min. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu o 
funkcjonalnościach Microsoft Office 2010 lub wyższy 

Warunki gwarancji 
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego 
dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres : 
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek 
przez portal internetowy 
- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w 
dni robocze) 
- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt 
technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia 
usterki 
- w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie 
zainstalowanym oprogramowaniem 
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do 
oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie 
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 

Wsparcie techniczne producenta 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez 
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do 
oferty należy dołączyć link strony. 

 
 

Monitor LED 21,5” – 26 szt  

Typ ekranu:                     Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5” (16:9) 

Rozmiar plamki:            min. 0,25 mm 

Jasność:                           min. 250 cd/m2 
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Kontrast:                         typowy 1000:1 

Kąty widzenia (pion/poziom):          min. 160/170 stopni 

Czas reakcji matrycy:                          max 5ms (od czerni do bieli) 

Rozdzielczość maksymalna:              min. 1920 x 1080 przy 60Hz 

Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 – 83 kHz 

Częstotliwość odświeżania pionowego: 56 – 76 Hz 

Zyżycie energii:                                   Normalne działanie 19W (typowe), 30W (maksymalne), tryb wyłączenia 
aktywności mniej niż 0,5W 

Powłoka powierzchni ekranu:         Antyodblaskowa utwardzona 

Podświetlenie:                                    System podświetlenia LED 

Bezpieczeństwo :                                Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo 
zabezpieczenia przed kradzieżą 

Waga bez podstawy:                         Maksymalnie 3,0 kg 

Waga z podstawą + kable :              Maksymalnie 4,0 kg 

Wymiary bez podstawy: Wysokość : max. 310 mm; Szerokość : max. 520 mm; Głębokość : max. 50 mm 

Wymiary z podstawą :                     Wysokość : max. 400 mm; Szerokość : max. 520 mm; Głębokość : max. 
170 mm 

Zakres regulacji Tilt:                         Wymagany, od -4 do +21 lub min. regulacja 25 stopni 

Kolor obudowy:                                czarny 

Głośniki 
Wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora, głośniki doczepiane lub jako listwa dźwiękowa o 
parametrach nie gorszych niż : 
Typ urządzenia: Listwa dźwiękowa do monitora FPD — zewnętrzna 
Całkowita moc: 2,5 W 
Pasmo przenoszenia: od 100 Hz do 20 KHz 
Wejścia: USB / analogowe stereofoniczne 3,5 mm (bez kabla) 
Wyjścia: wyjście słuchawkowe 
Pierścień linki zabezpieczającej: tak 
Regulacja głośności: enkoder przyrostowy 
Wymiary max. (wys. x dł. x szer.): 50 x 410 x 40 mm 
Waga: max. 460 g (listwa dźwiękowa)  
Złącza: 1 x Hi-Speed USB 
Źródło zasilania: magistrala USB 

Złącze : 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP) 

Gwarancja i Certyfikaty 
3 lata na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
TCO , ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold lub  Energy Star 5.0 
Wymagane dokumenty dołączyć do oferty dodatkowo potwierdzone przez producenta sprzętu 
oświadczeniem lub podpisane przez osobę upoważnioną/prokurenta do reprezentowania producenta 
sprzętu. 

Inne 
Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm 
Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora  
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LAPTOP typ 1 – 25 SZTUK  

Procesor 
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 
3950 punktów 

Pamięc RAM 
8GB  

Dysk twardy 
1TB 5400RPM SATA Hard Drive 

Gniazda, porty 
Min. 2 porty USB 3.0  
Min. 1 port USB 2.0  
1 port HDMI 
LAN 
Port audio dla słuchawek i mikrofonu 

Łączność 
Karta sieciowa 10/100 mbps Ethernet LAN  
Karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Bluetooth 4.0 

Karta grafiki, matryca 
Karta grafiki zintegrowana,  
Wyświetlacz 15,6 cala dotykowy z podświetleniem LED o rozdzielczości HD TrueLife (1366x768) 

Dysk twardy, napędy 
Dysk twardy : Pojemność 1 TB, 5400 obrotów, SATA 
Napęd  DVD+/-RW x 8 
Czytnik kart pamięci 8 w 1 

Bateria 
Litowo jonowa – 6 cell 

Oprogramowanie systemowe  
Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym system operacyjny w polskiej wersji językowej. Dostarczony 
nośnik systemu w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do 
automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), pozwalający na ponowną 
instalację systemu oraz jego poprzedniej wersji. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące 
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek; 
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, 
poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie 
nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku 
polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty 
systemowe;  
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Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)    
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 
komputer 
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem 
użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może 
dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.    
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;    
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; 
praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku 
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje 
dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma 
użytkownika – obsługa języka polskiego. 
Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem 
„uczenia się” głosu użytkownika. 
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.   
Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;  
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł 
definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących 
ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 
odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach; 
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika 
celem rozwiązania problemu z komputerem; 
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu 
służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w 
całości poprzez sieć komputerową; 
Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 
dyskowe, usługi katalogowe 
Udostępnianie modemu; 
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z 
możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
Możliwość przywracania plików systemowych; 
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do 
których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych 
(np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
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Możliwość podwyższenia wersji systemu do kolejnej wersji. 

Oprogramowanie biurowe  
Licencjonowany Pakiet Biurowy składający się z min. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu o 
funkcjonalnościach Microsoft Office 2010 lub wyższy 

Gwarancja 
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres:  
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek 
przez portal internetowy 
- mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji 
- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w 
dni robocze) 
- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt 
technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia 
usterki 
- szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center 
bazujace na skryptach rozmów telefonicznych 
- w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie 
zainstalowanym oprogramowaniem 
- w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego 
(diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie 
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez 
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do 
oferty należy dołączyć link strony. 

Certyfikaty 
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-
energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

LAPTOP typ 2 – 5 SZTUK  

Procesor 
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 
3950 punktów 

Pamięc RAM 
8GB 

Dysk twardy 
1TB 5400RPM SATA Hard Drive 

Gniazda,porty 
Min. 2 porty USB 3.0  
Min. 1 port HDMI 
LAN 
Port audio dla słuchawek i mikrofonu 

Łączność 
Karta sieciowa 10/100 mbps Ethernet LAN  
Karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Bluetooth 4.0 

Karta grafiki, matryca 
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Karta grafiki zintegrowana,  
Wyświetlacz 14 cala dotykowy z podświetleniem LED o rozdzielczości HD min. 1920*1080 matowa  

Dysk twardy, napędy 
Dysk twardy : Pojemność 1 TB, 5400 obrotów, SATA 
Napęd  DVD+/-RW x 8 
Czytnik kart pamięci 8 w 1 

Bateria 
Litowo jonowa – min. 4  cell 

Oprogramowanie 
Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym system operacyjny w polskiej wersji językowej. Dostarczony 
nośnik systemu w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do 
automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), pozwalający na ponowną 
instalację systemu oraz jego poprzedniej wersji. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące 
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek; 
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, 
poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie 
nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem 
konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co 
najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;  
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)    
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 
komputer 
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem 
użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może 
dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.    
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;    
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; 
praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku 
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje 
dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma 
użytkownika – obsługa języka polskiego. 
Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem 
„uczenia się” głosu użytkownika. 
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.   
Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;  
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł 
definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących 
ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 
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System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 
odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach; 
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika 
celem rozwiązania problemu z komputerem; 
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu 
służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w 
całości poprzez sieć komputerową; 
Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 
dyskowe, usługi katalogowe 
Udostępnianie modemu; 
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z 
możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
Możliwość przywracania plików systemowych; 
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do 
których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych 
(np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
Możliwość podwyższenia wersji systemu do kolejnej wersji. 

Oprogramowanie biurowe  
Licencjonowany Pakiet Biurowy składający się z min. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu o 
funkcjonalnościach Microsoft Office 2010 lub wyższy 

Gwarancja 
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres:  
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek 
przez portal internetowy 
- mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji 
- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w 
dni robocze) 
- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt 
technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia 
usterki 
- szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujace 
na skryptach rozmów telefonicznych 
- w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie 
zainstalowanym oprogramowaniem 
- w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego 
(diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie 
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez 
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IV. GWARANCJA, SERWIS I ASYSTA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU 

1. Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej bezpłatnej gwarancji na dostarczony system informatyczny.  

2. Gwarancję na sprzęt opisano szczegółowo w pkt. V –„Dostawa infrastruktury sprzętowej” w poszczególnych 

tabelkach oddzielnie dla każdego dostarczanego sprzętu. Minimalny wymagalny okres gwarancji na sprzęt 

to 24 miesiące.  

3. Termin gwarancji biegnie od dnia końcowego odbioru projektu przez Zamawiającego 

4. Zgłoszenie uszkodzenia dokonuje się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Za datę przyjęcia zgłoszenia 

przyjmuje się czas zgłoszenia uszkodzenia. 

5. Czas podjęcia reakcji serwisu określa tabela czasów reakcji. 

6. Wykonawca zapewni opiekę serwisową nad systemem informatycznym w okresie 60-ciu miesięcy od daty 

zakończenia realizacji umowy, aktualizacje wdrożonych systemów wraz ze szkoleniem pracowników, które 

będą niezbędne do wdrożenia wprowadzonych zmian. 

7. W przypadku napraw gwarancyjnych przez serwis zewnętrzny/producenta szpital zatrzymuje dyski twarde 

dostarczone ze sprzętem, a gwarancja dysków w przypadku konieczności ich wymiany nie obejmuje 

obowiązku ich zwrotu do gwaranta ( dyski pozostają w urzędzie) 

 

Na potrzeby opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje się następujące pojęcia: 

Awaria krytyczna Awaria, która uniemożliwia szpitalowi wykonywanie przyjętych zadań lub 

choćby jednego z powiązanych ze sobą zadań (świadczeń) lub na tyle 

spowalnia ich wykonywanie, że nie pozwala na ich wykonanie w zadanym 

czasie      

Awaria niekrytyczna Awaria, która negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność Systemu, 

spowalniając wykonanie zadań, lecz w stopniu, który pozwala na ich 

wykonanie w zadanym czasie i nie uniemożliwia świadczenia Podstawowych 

Usług 

Usterka Zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element Systemu, 

nie wpływające na funkcjonalność i wydajność Systemu, ale niezgodny ze 

stanem określonym w Umowie (np. uszkodzenie jednego z elementów 

podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do 
oferty należy dołączyć link strony. 

Certyfikaty 
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-
energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 
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redundantnych) 

Błąd krytyczny aplikacji To taki, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w 

zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji 

użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub 

naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie 

działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego. 

Zgłoszenie awarii lub usterki Ciąg działań ze strony Szpitala mający na celu powiadomienie Serwisu o 

zaistniałej awarii lub usterce, wykonany zgodnie z przyjętą procedurą 

Dostępność serwisu Dni i godziny, w jakich Serwis przyjmuje Zgłoszenia awarii i usterek nadsyłane 

przez upoważnionych pracowników Partnera oraz realizuje czynności 

serwisowe, 

Reakcja serwisu Nawiązanie kontaktu przez pracownika Serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub 

usterkę pracownikiem szpitala w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i 

w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę 

bezpośrednią, telefoniczną lub mailową. 

Naprawa Przywrócenie funkcjonalności lub usunięcie usterki 

Czas reakcji serwisu Maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem awarii 

lub usterki, a reakcją serwisu, 

Czas naprawy Czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem awarii a 

przywróceniem funkcjonalności lub usunięcia usterki. Czas naprawy liczony 

jest w okresie dostępności serwisu 

 

Czas naprawy od zgłoszenia awarii sprzętowej i systemu: 

 Awaria krytyczna Awaria niekrytyczna Usterka 

Serwery 12 godziny 3 dni 5 dni 

Urządzenia zapewniające 

łączność i transmisję 

danych 

12 godzin 3 dni 7 dni 

Pozostałe urządzenia 24 godziny 7 dni 14 dni 

Oprogramowanie 

dziedzinowe 

48 godziny 14 dni 21 dni 

Błędy aplikacji  96 godzin 45 dni 60 dni 
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Oprogramowanie 

systemowe i pozostałe 

24 godziny 3 dni 7 dni 

 

Na okres naprawy sprzętu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i w pełni uruchomić sprzęt zastępczy w  ciągu 24 

godzin. Dostarczony sprzęt ma być równoważny ze sprzętem oddanym do serwisu i który pozwala na uzyskanie 

pełnej zdolności funkcjonalnej dla danego stanowiska objętego wymianą sprzętu na sprzęt zastępczy. W przypadku 

awarii krytycznej dla oprogramowania dziedzinowego Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę 

rozwiązania funkcjonalnie alternatywnego  na okres niezbędny do zamknięcia zgłoszenia awarii i uruchomienia 

funkcjonalnego aplikacji. 

 
V.    Prace Instalacyjne w zakresie budowy  infrastruktury Wi-Fi 

Wszelkie roboty remontowo-budowlane i modernizacyjne niezbędne do realizacji projektu muszą być zgodne z 

dołączonymi do SIWZ projektami elektrycznymi, budowlanymi, wizualizacjami, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz przedmiarami robót.  

 

Zakres prac remontowo-budowlanych opisują pliki załączone do ogłoszenia jako podstawa do przygotowania wyceny 

oraz po podpisaniu umowy do 21 dni dokumentacji projektowo-wykonawczej zgodnie z procedurą i wymagania  

trybu  „zaprojektuj-wybuduj” 

Minimalny okres wymaganej gwarancji na dostarczony sprzęt i wykonane prace to 24 m-ce.  

Prace budowlane, modernizacyjne, adaptacyjne   są rozliczane jako  wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w przedmiarze.  

Oferent określa warunki montażu , lokalizacji punktów dostępowych (AP), ich ilość jeśli będzie wymagana większa niż 

wskazana wskaźnikach produktu ,  zgodnie z własnym określeniem warunków miejsca montażu  urządzeń aktywnych  

przy wykorzystaniu dołączonych do specyfikacji map pomiarowych oraz załączonej do SIWZ specyfikacji i 

przedmiarów, które są traktowane przez Zamawiającego jako materiał pomocniczy do procesu projektowania i 

kosztorysowania sieci Wi-Fi.  Zamawiający w ramach niniejszej specyfikacji informuje iż do celów przeprowadzenia 

procesu projektowego i kosztorysowego dołącza informacje o przeprowadzonym badaniu propagacji sygnału oraz 

rzuty kondygnacji w poszczególnych obiektach. Informacje te są zawarte w 13 plikach pdf i jpg dołączonych do 

ogłoszenia. Są to wymagani minimalne i mogą być modyfikowane przez Oferenta pod warunkiem spełnienia 

warunków stabilności dostawy sygnału Internetowego drogą WiFi do laptopów i tabletów użytkowanych przez 

personel szpitala. Wybrany Wykonawca w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu  

kosztorysy, przedmiary oraz wymagane prawem projekty budowlano-inwestorskie niezbędne w zakresie 

realizowanej inwestycji dla punktów dostępowych Wi-Fi na terenie szpitala do akceptacji przez Zamawiającego. 

Uzyskanie powyższej akceptacji jest warunkiem przekazania placu budowy Wykonawcy celem rozpoczęcia parc 

montażowych. 
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Oferent projektuje samodzielnie zakres, ilość niezbędnych i wymagalnych urządzeń tak aby uzyskać pełną propagację 

sygnału na poziomie wystarczającym na sprawną, ciągłą i nieprzerwana  pracę   urządzeń typu laptop na obszarze 

całego  szpitala we wszystkich jego budynkach pod adresem wskazanym przez Zamawiającego.  

Zamawiający wymaga  niezbędnego dostosowania istniejącej sieci LAN w wszystkich budynkach szpitala do 

wymagań dostarczanego oprogramowania, jego dostępności i bezpieczeństwa celem podłączenia i konfiguracji 

urządzeń aktywnych  budowanej sieci WiFi, w tym ewentualne doposażenie punktów dystrybucyjnych w wymagane 

urządzenia, przełączniki, zasilacze UPS oraz budowę punktów dystrybucyjnych w brakujących miejscach. 

Zamawiający wymaga aby wszystkie budynki szpitala miały zapewnione stałe, wydajne i stabilne pokrycie 

propagacją sygnału internetowego w ramach budowanej sieci WiFI. Postawą odbioru sieci będzie spełnienie 

warunku nieprzerwanej łączności z bazami szpitalnymi  wszystkich dostarczonych laptopów  tabletów w ramach 

postepowania  w czasie 120 minut jednoczesnego dynamicznego użytkowania z  dopuszczalna łączną odchyłką do 

10%  dla czasu i urządzeń aktywnych.   

Urządzenia dostarczane w ramach budowy sieci WiFI  muszą spełniać minimalne lub wyższe  poniższe wymagania 

techniczne: 

 

Minimalne wymagania dla urządzeń aktywnych do budowanej i projektowanej sieci Wifi do 

zrealizowania czynności  procesu projektowo-kosztorysowych ( „zaprojektuj-wybuduj”) 

Acces Point   

Obsługa standardu 802.11n 

 

• 3 x 3 multiple-input multiple-output (MIMO) with 
two spatial streams 
• Maximal ratio combining (MRC) 
• 20- and 40-MHz channels 
• PHY data rates up to 300 Mbps 
• Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU 
(Tx/Rx) 
• 802.11 dynamic frequency selection (DFS) (Bin 5) 
• Cyclic shift diversity (CSD) support 
802.11n data rates (2.4 GHz

1
 and 5 GHz) 

Dostępne kanały transmisji w technologii 802.11a: 

 

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 

 

Dostępne kanały transmisji w technologii 802.11g: 

 

1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 

 

Maksymalna całkowita moc: 

 
2.4 GHz 

• 802.11b 
• 22 dBm (3 antennas enabled) 
• 802.11g 
• 22 dBm (3 antennas enabled) 
• 802.11n (HT20) 
• 22 dBm (3 antennas enabled) 
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5 GHz 
• 802.11a 
• 22 dBm (3 antennas enabled) 
• 802.11n non-HT duplicate mode 
• 22 dBm (3 antennas enabled) 
• 802.11n (HT20) 
• 22 dBm (3 antennas enabled) 
• 802.11n (HT40) 
• 22 dBm (3 antennas enabled) 
 

Anteny zintegrowane: 

 

• 2.4 GHz, gain 4.0 dBi, horizontal beamwidth 360° 
• 5 GHz, gain 4.0 dBi, horizontal beamwidth 360° 
 

Enteny zewnętrzne: 

 

• Certified for use with antenna gains up to 6 dBi (2.4 
GHz and 5 GHz) 
•  

Interfejsy: 

 

• 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45) 
• Management console port (RJ-45) 
 

Pamięć: 

 

• 256 MB DRAM 
• 32 MB flash 
 

Zasilanie: od 100 do  240 VAC;  od  50 do 60 Hz 

Gwarancja 36 mcy 

 

Kontroler sieci bezprzewodowej 

Skalowanie do 75 AP 

Obsługiwane standardy 

Wireless 

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n, 
802.11u. 

Wired/Switching/Routing IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T, and 

IEEE 802.1Q VLAN tagging. 

RFCS (data request for 

comments) 

• RFC 768 UDP 
• RFC 791 IP 
• RFC 2460 IPv6 (passthrough bridging mode only) 
• RFC 792 ICMP 
• RFC 793 TCP 
• RFC 826 ARP 
• RFC 1122 Requirements for Internet Hosts 
• RFC 1519 CIDR 
• RFC 1542 BOOTP 
• RFC 2131 DHCP 
• RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification 

Standardy bezpieczeństwa • Wi-Fi Protected Access (WPA) 
• IEEE 802.11i (WPA2, RSN) 
• RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm 
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• RFC 1851 The ESP Triple DES Transform 
• RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication 
• RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0 
• RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol 
• RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH 
• RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH 
• RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV 
• RFC 2406 IP Encapsulating Security Payload (ESP) 
• RFC 2407 Interpretation for ISAKMP 
• RFC 2408 ISAKMP 
• RFC 2409 IKE 
• RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms 
• RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile 
• RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec 
• RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP 
• RFC 4347 Datagram Transport Layer Security 
• RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1 
 

Szyfrowanie • WEP and Temporal Key Integrity Protocol-Message Integrity Check (TKIP-MIC): 
RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys) 
• Advanced Encryption Standard (AES): CBC, CCM, Counter Mode with Cipher 
Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP) 
• DES: DES-CBC, 3DES 
• Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit and 
RSA 1024- and 2048-bit 
• DTLS: AES-CBC 

Autoryzacja i 
uwierzytelnianie (AAA) 

• IEEE 802.1X 
• RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes 
• RFC 2716 PPP EAP-TLS 
• RFC 2865 RADIUS Authentication 
• RFC 2866 RADIUS Accounting 
• RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting 
• RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS 
• RFC 3579 RADIUS Support for EAP 
• RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines 
• RFC 3748 Extensible Authentication Protocol 
• Web-based authentication 
• TACACS support for management users 
 

Zarządzanie SNMP v1, v2c, v3 

RFC 854 Telnet 

RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets 

RFC 1156 MIB 

RFC 1157 SNMP 

RFC 1213 SNMP MIB II 

RFC 1350 TFTP 

RFC 1643 Ethernet MIB 

RFC 2030 SNTP 

RFC 2616 HTTP 

RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB 

RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, 
Multicast Filtering, and Virtual Extensions 
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RFC 2819 RMON MIB 

RFC 2863 Interfaces Group MIB 

RFC 3164 Syslog 

RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3 

RFC 3418 MIB for SNMP 

RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs 
 

Gwarancja 36 mcy 

 

Przełącznik sieciowy 

Ilość portów 

48 przełączanych portów Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T z automatycznym 

wykrywaniem prędkości oraz funkcja Power over Ethernet 

2 porty SFP+ (10 Gb/1 Gb) 

2 porty do łączenia kaskadowego (HDMI)  

Port USB umożliwiający lokalne importowanie/eksportowanie plików 

Wymiar 19 cali – do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U 

Inne 

• Przełączanie ruchu sieci szkieletowej z prędkością 176,0 Gb/s 

• Szybkość przekazywania 100,2 mln pakietów na sekundę 

• Obsługa do 16 000 adresów MAC  

• Obsługa struktur Spanning Tree (IEEE 802.1D), Multiple Spanning Tree 
(MSTP) i Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) z obsługą protokołu Fast Link 

• Jednoczesna obsługa dwóch obrazów 

• Obsługa protokołu sFlow 

• Obsługa sieci VLAN na podstawie etykietowania oraz portów, zgodnie ze 
standardem IEEE 802.1Q, oraz sieci VLAN opartych na protokołach 

• Tryb zaufany warstwy 2 (etykietowanie IEEE 802.1p) 

• Tryb zaufany warstwy 3 (protokół DSCP) 

• 8 kolejek priorytetowych na każdy port 

• Optymalizacja i monitorowanie technologii iSCSI 

• W komplecie dodatkowy zasilacz redundantny 

Obsługiwane standardy 

• IEEE 802.1D 

• IEEE 802.1Q 

• IEEE 802.1p 

• IEEE 802.1w 

• IEEE 802.1x 

• IEEE 802.2 

• IEEE 802.3 

• IEEE 802.3I 

• IEEE 802.3u 

• IEEE 802.3x 

• IEEE 802.3z 

• IEEE 802.ab 

• IEEE 802.3ac 



 

Strona 68 
 
 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                           

 

• IEEE 802.3ad 

• IEEE 802.1v 

Zarządzanie, zabezpieczenia 

• Zgodny ze standardami branżowymi interfejs wiersza poleceń, dostępny 
za pośrednictwem usługi Telnet, SSH lub konsoli lokalnej (RJ45 Yost) 

• Zaawansowany interfejs GUI do zarządzania oparty na protokole HTTP 

• sflow 

• Powiadamianie o konfliktach adresów IP zarządzania 

• Obsługa protokołów SNMPv1, SNMP v2c i SNMP v3 

• Obsługa napędów USB: automatyczna konfiguracja, oprogramowanie 
wewnętrzne  

• Obsługa 4 grup funkcji zdalnego monitorowania RMON (historia, 
statystyki, alarmy i zdarzenia) 

• Przesyłanie plików oprogramowania wewnętrznego i plików 
konfiguracyjnych za pomocą protokołu HTTP lub TFTP 

• Dwa obrazy oprogramowania wewnętrznego w urządzeniu 

• Obsługa wysyłania i pobierania wielu plików konfiguracyjnych 

• Statystyki związane z monitorowaniem błędów i optymalizacją 
wydajności, w tym tabele podsumowań dla portów 

• Obsługa zarządzania adresami IP za pomocą protokołu BootP/DHCP 

• Automatyczna konfiguracja protokołu DHCP, automatyczne 
uaktualnianie obrazów DHCP 

• Obsługa protokołu LLDP-MED 

• Obsługa protokołu SNTP 

• Do 3000 list ACL, do 3000 wpisów kontroli dostępu 

• Listy ACL z kontrolą czasu 

• Logowanie listy ACL 

• Ochrona dostępu do przełącznika za pomocą hasła 

• Opcjonalne wymuszanie silnych haseł 

• Możliwość włączania i wyłączania funkcji administracyjnych dostępnych 
za pośrednictwem strony WWW, SSH, SSL i Telnetu 

• Oparte na portach alarmy dotyczące adresów MAC i blokowanie tych 
adresów 

• Filtrowanie adresów IP na potrzeby dostępu do funkcji administracyjnych 
za pomocą protokołów Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH i SNMP 

• Zdalne uwierzytelnianie za pomocą protokołów RADIUS i TACACS+ 
podczas uzyskiwania dostępu do funkcji administrowania przełącznikiem 

• Szyfrowanie ruchu związanego z administrowaniem przełącznikiem za 
pomocą protokołów SSLv3 i SSHv2 

• Śledzenie DHCP 

• Mechanizm filtrowania dostępu do funkcji administracyjnych przy użyciu 
profilów dostępu administracyjnego 

• Uwierzytelnianie brzegowe oparte na protokole IEEE 802.1x, tryb 
monitorowania 802.1x (logowanie bez wymuszania) 

• Mechanizm Dynamic ARP Inspection (DAI) 

Warunki gwarancji dla 

switcha 

Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy maks. 4 
godziny od zgłoszenia, dla systemów o znaczeniu newralgicznym, przyjmowanie 
zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  
 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta  – dokumenty potwierdzające 
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załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 

Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. 

Serwis pogwarancyjny 
Zamawiający wymaga możliwości rozszerzenia serwisu o dwa kolejne lata po 

wygaśnięciu gwarancji 

Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w 

języku polskim lub angielskim 

 

Zasilacz awaryjny UPS 

Moc pozorna 1500 VA 

Moc rzeczywista 1350 Wat 

Architektura UPSa line-interactive 

Maks. czas przełączenia na baterię 10 ms 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania 
8 x IEC320 C13 (10A) 

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 

antyprzepięciową 
8 x IEC320 C13 (10A) 

Typ gniazda wejściowego IEC320 C14 (10A) 

Czas podtrzymania dla obciążenia 

100% 
3 min 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% 
9 min 

Zakres napięcia wejściowego w 

trybie podstawowym 
220-240 V 

Zmienny zakres napięcia 

wejściowego 
0-300 V 

Zimny start Tak 

Układ automatycznej regulacji 

napięcia (AVR) 
Tak 

Sinus podczas pracy na baterii Tak 
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Porty komunikacji 

 •  USB 

 •  RS232 (DB9) 

 •  SmartSlot 

Port zabezpieczający linie danych RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX 

Diody sygnalizacyjne Wyświetlacz LCD 

Alarmy dźwiękowe 

 •  praca z baterii 

 •  awaria sieci zasilającej 

 •  znaczne wyczerpanie baterii 

Typ obudowy 
 •  2U Rack 

 •  Tower 

Wyposażenie standardowe 

 •  Instrukcja obsługi 

 •  Kabel zasilający 

 •  Kabel USB 

 •  oprogramowanie na CD 

 •  8 x kabel wyjściowy IEC 

 •  kabel szeregowy RS232 (DB9) 

Szerokość 438 mm 

Wysokość 86,5 mm 

Głębokość 436 mm 

Masa netto 17,8 kg 

Masa brutto 21 kg 

Dodatkowe informacje 

 •  Czas ładowania baterii 4h - 90% 

 •  Automatyczny restart po powrocie zasilania 

 •  Funkcja EPO - Emergency Power Off 

 

VI. WSKAŹNIKI PROJEKTU 

1) Liczba uruchomionych serwerów:        5szt. 
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2) Liczba uruchomionych aplikacji:        17szt. 

3) Liczba uruchomionych usług online na poziomie 3-Dwustronna interakcja:   2szt. 

4) Liczba uruchomionych portali:        1szt. 

5) Liczba zakupionych zestawów komputerowych:      56szt. 

6) Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych:      48szt. 

7) liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych:     2szt. 

8) liczba uruchomionych usług on-line  na poziomie 3 (dwustronna interakcja)   2 szt. 

9) Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi informatycznych systemów 

wspomagania zarzadzania w administracji        100 os 

10) liczba pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi systemu 

eGoverment          100 os. 

 

 

VII. Sposoby monitorowania oraz pomiar wskaźników produktów i rezultatów 
(celów rozliczenia projektu) 
 

Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi 
do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2007-2013.  
 
Do monitorowania wskaźników posłużą: 
 
-rezultatów: raport ze statystyk wejść do serwisu, raport ze statystyk wejść do danego rejestru, 

protokół odbioru, raport na podstawie danych systemu diagnostyki obrazowej 

-produktów: protokół odbioru 

-produktów dot. cross-financing: lista obecności na szkoleniu. 

Wnioskodawca wykazał wszystkie wskaźniki, które będzie mógł monitorować w ramach projektu. 

 
Sposób określenie wskaźników rezultatu: 
-Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online - 60 osób 

(oszacowano na podstawie analiz Beneficjenta, poziomu zainteresowania potencjalnych klientów 

w odniesieniu do obecnej liczby pacjentów, będzie mierzony na podstawie raportu ze statystyk 

wejść do serwisu) 

-Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych - 7000 osób 

(oszacowano na podstawie analiz Beneficjenta, poziomu zainteresowania potencjalnych klientów 

w odniesieniu do obecnej liczby pacjentów, będzie mierzony na podstawie raportu ze statystyk 

wejść do danego rejestru). Udostępnione rejestry to: rejestr lekarzy oraz rejestr usług 

medycznych oferowanych przez Beneficjenta. 

-Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji - lszt. (Beneficjent 

projektu) 

-Średni czas realizacji procedury: wartość bazowa: 1 godz., wartość docelowa: 0,5 godz. - czas 
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wykonania badania i przesłania/archiwizacji obrazu, monitorowany w raporcie na podstawie 

danych systemu diagnostyki obrazowej 

 
Sposób określenia wartości wskaźników produktu: 
-Liczba uruchomionych aplikacji: 17szt. - licencje zakupione i wdrożone w ramach projektu  

-Liczba uruchomionych usług online na poziomie 3 - Dwustronna interakcja - 2 szt. - usługi: e-

pacjent i e-kontrahent 

-Liczba uruchomionych portali - 1 szt. Medyczny Portal Informacyjny 

-Liczba zakupionych zestawów komputerowych - 56 szt. (zestawy komputerowe - stacjonarne: 

26szt. oraz laptopy: 30szt.) 

-Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych - 48szt. (access point (punkt dostępowy) – min. 

30szt., kontroler; Wireless LAN - 1 szt., czytniki kodów kreskowych - 17 szt.) 

-Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych - 2 szt. (medyczny system informacyjny i 

system diagnostyki obrazowej - zapewniają możliwość archiwizacji danych) 

 
Sposób określenia wartości wskaźników produktu dot. cross-financingu: 
 
-Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi systemu eGovernment – min.  100 osób 

(liczba pracowników, którzy będą korzystali z systemów) 

-Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi informatycznych systemów wspomagania 

zarządzania w administracji - - 100 osób (liczba pracowników, którzy będą korzystali z systemów).   

 

Sporządził:  

Bartłomiej Czauderna. 


