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Szczegółowe wymagania dotyczące Próbki oferowanego Systemu 

 

W niniejszym dokumencie zawarte zostały wymagania dotyczące sposobu przygotowania zestawu 
demonstracyjnego jak i zakresu prezentacji próbki dostarczanego Systemu.  

 

I. Wymagania dotyczące przygotowania, złożenia i zwrotu próbki 

1. W celu zaprezentowania Zamawiającemu, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie posiada 
wymagane funkcjonalności przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić – na wezwanie Zamawiającego - próbkę Systemu podlegającą weryfikacji. 

2. Próbkę Systemy należy dostarczyć na nośniku danych (preferowany nośnik: zewnętrzny dysk SSD), na 
którym znajdować się będzie obraz dysku/dysków komputera. Dla każdego dysku, obraz musi być 
pojedynczym plikiem. Obraz dysku musi być wykonany w taki sposób, aby Wykonawca mógł 
samodzielnie dokonać odtworzenia „obrazu” komputera i przeprowadzić prezentację Systemu. Dla 
każdego pliku obrazu dysku/dysków komputera, musi zostać wytworzona suma kontrolna MD5. Wartość 
sumy kontrolnej - „cyfrowego odcisku” pliku musi być dołączona do oferty w pliku tekstowym.  

3. Próbka Systemu musi być złożona z:  

a) danych demonstracyjnych,  
b) oprogramowania, które dostarczone zostanie w ramach realizacji zamówienia  

4. Próbka Systemu musi być w pełni skonfigurowana i musi zawierać wszystkie niezbędne elementy 
zapewniające możliwość praktycznej prezentacji wymaganych funkcjonalności podstawowych oraz 
zadeklarowanych funkcjonalności dodatkowych oprogramowania, tak aby w trakcie prezentacji próbki 
nie były instalowane żadne dodatkowe komponenty Systemu.  

5. Przekazana próbka Systemu musi być zabezpieczona hasłem/hasłami dostępu. Informacja o wszystkich 
danych umożliwiających uruchomienie próbki, tj. nazwy użytkowników i ich hasła, muszą zostać 
dołączone w postaci pliku tekstowego.  

6. Próbką Systemu (nośnik danych) należy zabezpieczyć w odpowiednim, trwałym opakowaniu 
uniemożliwiającym jego zdjęcie bez rozerwania (gruba koperta, pudełko kartonowe) odpowiednio 
opisanym i podpisanym.  

7. Niezłożenie próbki Systemu lub nieprzystąpienie do prezentacji w wyznaczonym terminie, skutkowało 
będzie odrzuceniem oferty.  

8. Złożenie próbki Systemu, która nie będzie kompletna, skutkowało będzie odrzuceniem oferty. 
9. Zamawiający nie przewiduje pokrycia kosztów przygotowania próbki Systemu.  
10. Wykonawca zaprezentuje próbkę na własnym zestawie demonstracyjnych (komputer/laptop, projektor, 

czytnik kodów kreskowych itp.) we wskazanym terminie. Zapewnienie odpowiedniego zestawu 
demonstracyjnego do uruchomienia próbki leży w gestii Wykonawcy. Brak możliwości uruchomienia 
próbki przez Wykonawcę na zestawie demonstracyjnym może skutkować odrzuceniem oferty na 
postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

 

 

 

 



II. Zasady przeprowadzenia prezentacji i oceny Systemu 

Wykonawca, zaprezentuje oferowany System zgodnie z niniejszym punktem (Zasady przeprowadzenia 
prezentacji i oceny Systemu) w oparciu o Scenariusz Prezentacji Systemu opisany poniżej. 

1. Wykonawca zaprezentuje system w siedzibie Zamawiającego lub ze względu na stan zagrożenia 
epidemicznego COVID 19 ze wsparciem zdalnym za pośrednictwem Internetu pod warunkiem 
uczestnictwa co najmniej jednej osoby reprezentującej Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.  

2. Zamawiający przygotuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie. W przypadku prezentacji 
ze wsparciem zdalnym zaleca się wykorzystanie własnego, mobilnego dostępu do Internetu 
Wykonawcy. Użycie Internetu udostępnionego przez Zamawiającego może mieć miejsce tylko w 
uzasadnionych przypadkach (np. brak zasięgu sieci komórkowej). 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie prezentacji..  
4. Prezentacja będzie przeprowadzana w wyznaczonym terminie w godzinach od 8:00 do 13:00 (max 3 

godziny) w siedzibie Zamawiającego . 
5. Wykonawca samodzielnie rozpakuje próbkę w obecności członków komisji Zamawiającego. 
6. W przypadku prezentacji próbki ze zdalnym wsparciem, ze strony Wykonawcy powinna wziąć udział 1 

osoba, zapewniająca na miejscu fizycznej prezentacji poprawną obsługę prezentacji próbki. 
7. W sytuacji, gdy strony uzgodnią prezentację ze wsparciem zdalnym próbki, wtedy:  

a) Zmawiający i Wykonawca w wyznaczonym czasie prezentacji połączą się za pomocą jednej z 
platform komunikacyjnych np. Microsoft Teams, Webbex Meeting (platforma musi umożliwiać 
udostępnianie ekranu w celu prezentacji innym uczestnikom wideokonferencji) . Na techniczne 
ustanowienie połączenia Zamawiający przeznacza 30 minut.  

b) Osoba obecna ze strony Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego uruchomi komputer  
i udostępni zdalny pulpit do prezentacji Wykonawcy. 

c) Wybrana platforma musi umożliwiać nagrywanie prezentacji. Zapis prezentacji zostanie dołączony 
do dokumentacji prezentacji.  

8. Zamawiający ogranicza liczbę osób biorących udział w prezentacji próbki ze strony Wykonawcy do 3 
osób. 

9. Zamawiający zapewni na potrzeby przeprowadzenia prezentacji Systemu salę, ekran, oraz możliwość 
podłączenia komputera, projektora i drukarki Wykonawcy do sieci elektrycznej – 230V / 50Hz. 

10. W trakcie prezentacji komputer z próbką nie może się łączyć z innymi komputerami oraz siecią Internet 
(za wyjątkiem udostępnienia pulpitu zdalnego w przypadku prezentacji ze wsparciem zdalnym). Nie 
można także korzystać z przenośnych urządzeń pamięci (pendrive, CD, itp.) z wyjątkiem nośnika 
danych z którego będzie uruchamiana próbka Systemu. Można natomiast wpisywać lub korygować 
dane z klawiatury. 

11. Wykonawca może korzystać z pomocy technicznej podczas uruchamiania próbki Systemu  
z zastrzeżeniem wyłącznie możliwości konsultacji w miejscu prezentacji telefonicznie, lub z 
wykorzystaniem ww. narzędzi zdalnych  ze swoim konsultantem technicznym. 

12. Wykonawca w trakcie przygotowania do prezentacji oraz w jej trakcie nie może dokonywać żadnych 
zmian w Systemie wynikających ze zmiany kodów źródłowych. 

13. W szczególności niedopuszczalne jest w trakcie prezentacji próbki (za wyjątkiem odtworzenia obrazu z 
nośnika danych z próbką Systemu) : 
a) instalowanie oprogramowania, 
b) wgrywanie (przy pomocy nośników zewnętrznych lub innych środków komunikacji, np. sieci 

bezprzewodowej) nowych danych i programów, 
c) modyfikowanie zainstalowanego oprogramowania, 
d) zdalne połączenia poprzez różnego rodzaju aplikacje lub pulpity zdalne (z wyjątkiem prezentacji ze 

wsparciem zdalnym) 
14. Wykonawca w czasie przygotowania się do prezentacji oraz w jej trakcie może wykonywać czynności na 

komputerze z próbką wyłącznie w sytuacji, gdy obraz z tego komputera jest wyświetlany za pomocą 
projektora. 

15. Ze strony Zamawiającego podczas prezentacji Systemu będą obecni członkowie Komisji powołanej 
przez Zamawiającego przedstawieni na początku prezentacji. 



16. Przed prezentacją próbki osoby reprezentujące Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego  muszą 
przekazać Zamawiającemu pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa udzielone przez Wykonawcę do 
przeprowadzenia prezentacji próbki (oryginał) dla osób obecnych na miejscu w siedzibie 
Zamawiającego jak i osób prezentujących próbkę w sposób zdalny (pełnomocnictwo w formie określonej 
w SIWZ). Pełnomocnictwa mogą też wynikać z dokumentów złożonych w ofercie. 

17. Zamawiający sporządzi listę obecności osób biorących udział w poszczególnych prezentacjach w tym 
również osób biorących udział zdalny. 

18. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prezentacji z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
nie przesunie terminu zakończenia prezentacji. 

19. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w celu dokonania prezentacji próbki Systemu w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie i miejscu (czas oczekiwania Zamawiającego wyniesie 1 godzinę), jego oferta 
zostanie odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. 

20. Zamawiający z prezentacji Systemu sporządzi pisemny protokół, w którym opisany będzie przebieg 
prezentacji. 

21. W prezentacji próbki Systemu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie członkowie Komisji powołanej przez 
Zamawiającego oraz upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy. 

22. Zamawiający udostępni Wykonawcy próbkę Systemu (nośnik danych) dostarczony razem z ofertą 
godzinę przed planowym rozpoczęciem prezentacji próbki Systemu przy asyście Zamawiającego w celu 
uruchomienia z zachowaniem warunku z pkt. 11.  

23. W przypadku gdy prezentację próbki będzie trzeba przerwać z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, dopuszcza się zakończenie (wznowienie) prezentacji w kolejnym wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. Łączny czas prezentacji przerwanej i wznowionej nie może przekroczyć 3 
godzin. 

24. Zamawiający dopuszcza przerwę na żądanie Wykonawcy, ale trwającą nie dłużej niż 1 godzina. Czas 
przerwy nie jest wliczany do łącznego czasu prezentacji. 

25. Wykonawca przygotuje i uruchomi zestaw demonstracyjny w taki sposób, aby ekran komputera został 
powielony na obrazie wyświetlanym przez projektor. 

26. Z wykorzystaniem próbki, przeprowadzona zostanie weryfikacja i ocena funkcjonalności zawartych w 
Scenariuszu Prezentacji Systemu.  

27. Niepotwierdzenie występowania w próbce - na etapie prezentacji - chociażby jednej  
z wymienionych funkcjonalności obligatoryjnych skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

28. Przeprowadzenie weryfikacji próbki Systemu będzie udokumentowane pisemnym protokołem Komisji 
przetargowej, który zostanie włączony do akt przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

29. W przypadku gdy z powodu wystąpienia błędu oprogramowania nie zostanie zaprezentowana jakaś 
funkcjonalność dopuszcza się tylko jedną możliwość powtórzenia prezentacji funkcjonalności. Czas 
potrzebny na drugą próbę prezentacji funkcjonalności nie wydłuża  czasu przeznaczonego na 
prezentację.  

30. Przez błąd Zamawiający rozumie nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania  przejawiające się w 
niemożności wykonania określonego działania/operacji lub utrudnieniom w jej wykonaniu. 

31. Jeżeli podczas prezentacji wystąpi awaria, której przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, która 
nie będzie możliwa do naprawienia w ciągu 1 godziny w obecności członków komisji, prezentacja 
zostanie zakończona, a oferta zostanie odrzucona, jeśli nie zostały zaprezentowane wszystkie 
funkcjonalności obligatoryjne. Prezentacja może zostać przedłużona jedynie o czas jednej naprawy 
trwającej nie dłużej niż 1 godzinę. 

32. Zaprezentowane przez Wykonawcę funkcjonalności zostaną uznane za zgodne ze stanem faktycznym, 
jeżeli prezentacja wykaże, że oferowany system rzeczywiście posiada dane funkcjonalności. 

33. Każda z zadeklarowanych prezentowanych funkcjonalności będzie weryfikowana przez  Komisję 
Przetargową na zasadzie "jest/brak" (TAK/NIE). 

34. W przypadku pozytywnej weryfikacji danej funkcjonalności Komisja Przetargowa uzna, że 
funkcjonalność została zaprezentowana i prezentacja wykazała jej spełnienie.  



W przypadku negatywnej weryfikacji danej funkcjonalności Komisja Przetargowa uzna, że funkcjonalność nie 
została zaprezentowana lub prezentacja nie wykazała jej spełnienia.  

III. Scenariusz Prezentacji Systemu – sprawdzane  funkcjonalności  

Lp. Obszar (zapisów 
Zamawiającego) 

Wymaganie 

 

1 
Przychodnia - 

Recepcja 

System umożliwia: wyszukiwanie pacjentów podczas rejestracji wg minimum 
kryteriów: nazwisko, imię, ID, PESEL w tym po wprowadzeniu fragmentu 
imienia, nazwiska, numeru PESEL (np. Jac Now – dla wyszukania pacjenta: 
Jacek Nowak) 

2 

Przychodnia - 
Recepcja 

System umożliwia: po wyszukaniu pacjenta prezentację podstawowych 
danych na jego temat min: dane pacjenta, informacja o złożonych 
deklaracjach, POZ, informacja o poprzedniej wizycie, informacja o 
zaplanowanych wizytach, informacja o złożonych upoważnieniach. Każdy 
użytkownik ma możliwość zmiany kolejności prezentowanych informacji lub 
włączania/wyłączania ich widoczności. 

3 
Przychodnia - 

Recepcja 

System umożliwia: modyfikację danych osobowych pacjenta. System musi 
tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkie wykonane przez 
nich najważniejsze czynności związane z ewidencją historii  zmienianych 
wartości danych. 

4 

Przychodnia – 
Gabinet lekarski 

System zapewnia możliwość obsługi funkcjonalności gabinetu z poziomu 
widoku Pulpitu użytkownika – umożliwiającego realizację wizyt 
zarejestrowanych do różnych poradni bez konieczności zmiany kontekstu 
jednostki organizacyjnej z zachowaniem specyfiki dokumentów przypisanych 
do specjalizacji 

5 
Izba Przyjęć 

Scalenie danych pobytu pacjenta w przypadku braku możliwości 
pierwotnego zweryfikowania jego danych z poprzednimi pobytami po 
potwierdzeniu danych osobowych np. pacjenta NN 

6 
Oddział 

System umożliwia podejrzenie dokumentacji pacjenta w trakcie uzupełniania 
dokumentacji bez wychodzenia z kontekstu dokumentu 

7 
Rehabilitacja 

Moduł rehabilitacji posiada możliwość obsługi zleceń z jednostek 
wewnętrznych jak i zewnętrznych 

8 
Rehabilitacja 

Moduł rehabilitacji posiada możliwość określenia standardowych czasów 
trwania zabiegów 

9 

Rehabilitacja 

Moduł rehabilitacji posiada możliwość wyszukania pierwszego terminu 
wolnego jak i pozostałe terminy można wyszukać poprzez opcję 
"wyszukiwanie wolnych terminów". Wpisując dzisiejszy lub dogodny termin 
wizyty system wyszukuje czy są wolne miejsca w celu jego rezerwacji dla 
pacjenta 

10 
Rehabilitacja 

System posiada możliwość automatyzacji realizacji wizyty poprzez: 
automatyczne dopisywanie procedur (w tym procedur zależnych od 
parametrów zlecenia) ,produktów podczas realizacji zabiegów 

11 
Blok operacyjny 

Możliwość zlecenia i zaplanowania pacjenta bezpośrednio z oddziału, jak i z 
Bloku Operacyjnego 



12 
Blok operacyjny 

Wyszukanie wśród pacjentów z zleceniami/pacjentów na oddziale/wszystkich 
pacjentów 

13 
Blok operacyjny 

Podział dokumentów w zależności od pełnionej funkcji (Lekarz 
operator/Lekarz anestezjolog/Pielęgniarka operacyjna/Pielęgniarka 
anestezjologiczna) 

14 

Rehabilitacja 

System posiada możliwość automatyzacji realizacji wizyty poprzez: 
realizację pozycji zlecenia za pomocą kodu kreskowego, dotyku bez 
potrzeby wybierania ręcznego pacjenta, zlecenia. 

Prezentację należy przeprowadzić z wykorzystaniem czytnika kodów 
kreskowych 

15 
Rehabilitacja 

System posiada pełną integrację działu fizjoterapii z poradnią i oddziałem, co 
niesie za sobą automatyczne wysyłanie zleceń i odbieranie informacji o 
realizacji zlecenia 

16 
Rehabilitacja 

System posiada możliwość generowania zestawień wykonanych zabiegów 
przez poszczególnych pracowników 

17 

Repozytorium EDM 

Możliwość wymiany dokumentacji z innymi podmiotami (zgodnie z IHE) 

W celu potwierdzenia możliwości wymiany dokumentacji z innymi 
podmiotami Zamawiający wymaga dodania do próbki systemy wyników 
potwierdzających przetestowanie w praktyce odpowiednich profili np. w 
formie wyciągu ze strony https://connectathon-results.ihe.net 

18 
Repozytorium EDM 

Tworzenie Rekordu pacjenta będącego wyciągiem z dokumentów 
medycznych, zawierających najważniejsze dane o pacjencie (min 
rozpoznania, lista hospitalizacji, przepisane leki) 

19 
Repozytorium EDM 

Z rekordu pacjenta możliwa jest nawigacja do dokument z którego pochodzi 
informacja 

20 
Repozytorium EDM 

System obsługuje poziomy dostępności do wprowadzanej dokumentacji 
medycznej. 

 

 
 

 




