
 

Załącznik Nr 2  
 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
 
a)    dostawa dodatkowych licencji systemu Simple.ERP oraz świadczenie zgodnie z opisem stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ w okresie 24 miesięcy opieki serwisowej w zakresie eksploatacji systemu 
informatycznego SIMPLE ERP, wraz z dostępem do nowych wersji programu 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego opieki serwisowej  

w zakresie eksploatacji systemu informatycznego SIMPLE ERP wraz z dostępem do nowych wersji programu.   
 

2.  Zamówienie należy realizować przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 

 
Słownik pojęć użytych w opisie przedmiotu zamówienia: 
 
„strony”- oznacza Zamawiającego i Wykonawcę 
 
„nadzór autorski” - kompleksowa obsługa polegająca na usuwaniu awarii technicznych, tzn. zlokalizowanie usterki, 
przywróceniu poprawności funkcjonowania aplikacji (systemu) oraz udzieleniu wsparcia technicznego i asysty w 
zakresie obejmującym normalną eksploatację oprogramowania. Usługa realizowana przez Autora oprogramowania 
lub za pośrednictwem Wykonawcy. Subskrypcja usługi zapewnia Zamawiającemu poprawę jakości oraz 
zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca gwarantuje:  
- prowadzenie rejestru zgłaszanych uwag przez użytkowników oprogramowania,  
- stałe śledzenie działania aplikacji, wydajności i powiązania funkcjonalności z zapisami do bazy danych,  
- wprowadzanie nieodpłatnie, do oprogramowania zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów 
prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw, 
rozporządzeń, itp.  
- wprowadzanie nieodpłatnie, w trybie pilnym do oprogramowania zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy 
i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń,  
 
„autor” – producent oprogramowania komputerowego (aplikacji). 
 
„oprogramowanie aplikacyjne” – zbiór programów komputerowych (aplikacji)  
 
„motor bazy danych (MBD)” – program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych, 
 
„baza danych” – zbiór danych Zamawiającego powstających w wyniku eksploatacji oprogramowania 
aplikacyjnego, obsługiwane przez motor bazy danych. 
 

„Upgrade aplikacji” – uaktualnienie obejmujące zmiany zakresu funkcjonalnego aplikacji oznaczające 
przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji: 

a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów,  
b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, 
c) dodanie nowych mechanizmów, 
d) zmiany estetyczne i formalne. 

Upgrade aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego 
opublikowanego przez producenta Upgrade oraz pociąga za sobą konieczność uaktualnienia Dokumentacji, 
w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. 

 
„Update aplikacji” – uaktualnienie obejmujące zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów aplikacji, 
najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W niektórych przypadkach, Update wiąże się ze zmianą 
interfejsu użytkownika lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają aplikacji o 
nowe rozwiązania. Update aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego 



opublikowanego przez producenta Update’a, i zazwyczaj nie pociąga za sobą konieczności uaktualnienia 
Dokumentacji.  
 

„błąd aplikacji (zwany dalej błędem)” – oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym 
samym miejscu w aplikacji i prowadzące za każdym razem do otrzymywania błędnych wyników jej działania w 
zakresie podstawowej funkcjonalności.  

 

„awaria (usterka aplikacji)” – błąd aplikacji uniemożliwiający korzystanie z istotnego zakresu jego 

funkcjonalności, w wyniku którego aplikacja nadal funkcjonuje natomiast usunięcie którego wymaga ingerencji 

Autora. 

 

„awaria krytyczna (błąd krytyczny)” – oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie 

oprogramowania aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości 

bazy danych. Awaria jest traktowana priorytetowo i usuwana najszybciej jak to jest możliwe. 

 

„konsultacja” – wsparcie użytkownika w zakresie zgłoszonego przez niego problemu, którego źródłem jest błąd 
popełniony przez użytkownika lub brak wystarczającej wiedzy na temat działania oprogramowania.   
 
„modyfikacja” - niewielka zmiana, przeróbka, poprawka czegoś, nienaruszająca istoty rzeczy i funkcjonalności. Np. 
mała zmiana programistyczna, poprawka estetyczna. Modyfikacja może być częścią Update’u lub Upgrade’u, czyli 
częścią uaktualnienia realizowanego na potrzeby wszystkich klientów na rynku, lub uaktualnieniem aplikacji 
obejmującym indywidualne potrzeby danego klienta. 
 
„modernizacja” - unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie elementu lub funkcjonalności. 
Modernizacja może prowadzić do zwiększenia ich walorów estetycznych czy wartości użytkowej. Modernizacja 
może być częścią Update’u lub Upgrade’u, czyli częścią uaktualnienia realizowanego na potrzeby wszystkich 
klientów na rynku, lub uaktualnieniem aplikacji obejmującym indywidualne potrzeby danego odbiorcy.  
 
„czas reakcji na zgłoszenie” - czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i  podjęcie przez 
WYKONAWCĘ kontaktu z przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO. W jego następstwie dokonywana jest 
weryfikacja zgłoszonego problemu oraz ustalenie dalszego sposobu postępowania w celu rozwiązania problemu -  
ustalenie terminu wizyty serwisu (jeśli konieczna). Czas reakcji  liczony jest w godzinach.   
 
„czas naprawy” - czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, do momentu przystąpienia przez 
WYKONAWCĘ do usuwania nieprawidłowości, aż po ich usunięcie i przywrócenie aplikacji do stanu sprzed 
zgłoszenia. Czas naprawy liczony jest w godzinach lub w dniach w zależności od rodzaju nieprawidłowości (tzn. 
błędu, usterki czy awarii). 
 
„backup” - wykonanie kopii zapasowej Systemu (aplikacji, motoru bazy danych). 
 
 
„zdalny dostęp” – usługa dostępu do zasobów informatycznych, realizowana poprzez sieć komputerową, w tym 
Internet. 
 
„Help Desk ” –  narzędzie Help Desk 
 
„ zgłoszenie serwisowe –  zdarzenie dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego lub MBD, implikujące wykonanie 
na rzecz Zamawiającego usługi informatycznej przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie. Każde 
zgłoszenie przekazane przez Zamawiającego do Wykonawcy, powinno być zaewidencjonowane przez Wykonawcę 
w rejestrze umożliwiającym Zamawiającemu monitorowanie zgłoszeń. 
 
 „Dokumentacja” – podręcznik w formie elektronicznej lub papierowej, zawierający opis użytkowy 
Oprogramowania Aplikacyjnego oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. 

 



 

Przedmiot Zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej, wraz z dostępem do nowych wersji 
posiadanego systemu informatycznego Simple ERP  w modułach już posiadanych i zakupionych przez 
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, a także dostawa dodatkowych modułów systemu 
Simple.ERP: 
1. ERP.ePIT - moduł ma umożliwić wysyłanie deklaracji PIT do instytucji finansowej oraz otrzymanie 

powiadomienia o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentu, a także wysyłkę PIT do pracowników pocztą 
elektroniczną. 

2. ERP.SPR_VAT - moduł ma umożliwić sprawdzenie Podmiotu w VAT, który umożliwia usprawnienie 
zadań weryfikacji współpracujących podmiotów (kontrahentów) według nowych zasad, tj. z 
uwzględnieniem zapisów tzw. białej i czarnej księgi oraz weryfikacji zgłoszenia rachunków bankowych 
i ich przypisania do podatnika 

3. ERP_HRPPK – ma usprawnić obsługę procesów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, 
w tym między innymi proces wymiany danych z TFI (wysyłania informacji o nowych pracownikach 
przystępujących oraz o składkach wysłanych do instytucji.).  

4. ERP_eZLA - moduł ma umożliwić pobieranie informacji o zwolnieniach lekarskich z portalu PUE i ich 
bezpośrednią ewidencję w systemie ERP. 

 
 
Opieka serwisowa obejmować będzie w szczególności: 

1. nabycie przez Zamawiającego prawa do dostępu i eksploatacji nowych wersji produktów w okresie realizacji 
niniejszej umowy oraz dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktu w okresie realizacji 
niniejszej umowy; 

2. konsultacje i pomoc serwisową udzielaną w siedzibie Zamawiającego, zdalnie bądź telefonicznie w zakresie 
funkcjonowania systemów oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów programów,  

3. konsultacje w zakresie nowych wersji programów, 
4. konsultacje w zakresie administracji programów,  
5. konsultacje w zakresie nowych wersji programów, 
6. prezentowanie nowym modułów i ich możliwości w celu zagwarantowania aktualności oferty producenta 

systemu Simple ERP,  
7. szkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie zaawansowanej konfiguracji i zarządzania 

systemem Simple ERP na żądanie Zamawiającego w ramach godzin serwisowych, 
8. konsultacja w zakresie administracji bazy danych, wgrywanie aktualnych poprawek producenta w 

terminie do 4 tygodni od pojawienia się na oficjalnej stronie producenta bazy danych; 
9. konserwacja bazy danych raz na kwartał, testy przywracania z backup-u bazy danych – dwa razy w 

roku,  
10. prace zlecone przez Zamawiającego w zakresie uzgodnionym z Wykonawcą. 
11. opieka serwisowa obejmować ma także system BI (nie więcej niż 10 godzin). 

 
 Prace mogą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego albo przez połączenie zdalne lub jako konsultacja 

telefoniczna. 
Zamawiający ma prawo do czterech konsultacji telefonicznych (w miesiącu), które nie zmniejszają 
miesięcznego wymiaru godzinowego. 

 
Zakres usług serwisowych i dostępu do nowych wersji: 

 1  Gotowość Wykonawcy do usuwania błędów Oprogramowania Aplikacyjnego. 
 2  Dostęp do nowych wersji. Subskrypcja usługi zapewniająca Zamawiającemu poprawę jakości oraz 

poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak również dostosowanie go do 
zmian czynników wewnętrznych organizacji Zamawiającego oraz zewnętrznych, będących efektem 
nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: 
 2.1  prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników błędów Aplikacji, 
 2.2  wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik 

 sugestii użytkowników,  



 2.3  wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik 
 inwencji twórczej Autora, 

 2.4  wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów 
 prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci 
 ustaw lub rozporządzeń, 

 2.5   wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki 
 we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń,  

 2.6   gotowość do wykonania na zlecenie Zamawiającego zaproponowanych przez niego modyfikacji 
 Aplikacji 

 3  Gotowość do świadczenia Zamawiającemu konsultacji dotyczących usługi pomocy technicznej i 
eksploatacyjnej w odniesieniu do systemu informatycznego będącego przedmiotem umowy. 

 4  Serwis baz danych: 
 4.1  gotowość do zdalnej diagnostyki i usuwania awarii Motoru Bazy Danych 
 4.2  gotowość do aktualizowania Motoru Bazy Danych do wersji udostępnianych i zalecanych przez 

 producenta dla prawidłowej, stabilnej i bezpiecznej eksploatacji Motoru Bazy Danych,  
 4.3  gotowość do usuwania awarii Motoru Bazy Danych. 

 
 

Warunki realizacji usług serwisowych  

Nazwa 
Godziny 

pracy/warunki 
serwisu 

Uwagi 

Godziny pracy Serwisu  700-1435 Okres godzin w ciągu dnia roboczego od poniedziałku do 
piątku. 

Czas reakcji Serwisu max. 4h 

Czas w godzinach liczony od chwili zaewidencjonowania w 
serwisie lub wysłania emaila Zgłoszenia Serwisowego do 
momentu przyjęcia lub odebrania zgłoszenia tj. nadania mu 
statusu „przyjęte/ zarejestrowane” w godzinach pracy 
serwisu. 

Czas usunięcia Awarii 
Krytycznej 

max. 24h Czas liczony w godzinach od upłynięcia czasu reakcji 

Czas usunięcia Wady 
Aplikacji  

max. 3 dni 
Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu 
reakcji 

Aktualizacje 
oprogramowania wynikające 
ze zmian aktów prawnych do 
których przestrzegania 
zobligowany jest 
Zamawiający 

min. 3 dni 

min. 3 dni przed wejściem w życie przy założeniu, że zostały 

ogłoszone minimum 14 dni przed wejściem w życie 

 

min. 14 dni 

min. 14 dni od dnia ogłoszenia przy założeniu, że zostały 

ogłoszone w terminie krótszym niż 14 dni od wejścia 

w życie 

 
w pozostałych sytuacjach, mających wpływ na zapewnienie ciągłości 

funkcjonowania Szpitala w terminie możliwie najszybszych, jednak nie 

dłuższym niż 14 dni od daty ich ogłoszenia 

 

Czas obsługi Konsultacji  max. 10 dni 

Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu 
reakcji. Help 
 
 

 
 1  Zamawiający wymaga od Wykonawcy narzędzia Help Desk. Wraz z podpisaniem Umowy Zamawiający 

otrzymuje dane identyfikacyjne (login, hasło) umożliwiające użytkownikom Zamawiającego 
uwierzytelnienie w systemie Help Desk udostępnionym przez Wykonawcę. Wraz z danymi 



identyfikacyjnymi użytkownikom zostają przyznane w systemie Help Desk odpowiednie uprawnienia 
adekwatne do pakietu usług subskrybowanych przez Zamawiającego. 

 2  Ewidencja i uzupełnianie Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego jest realizowane w systemie Help 
Desk. Obsługa przez Serwis Zgłoszenia Serwisowego w zależności od usługi jest realizowana w systemie 
Help Desk lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt osobistych, przy czym każdorazowo w Help 
Desk ewidencjonowany jest status zgłoszenia. 

 3  W zależności od zakresu uprawnień użytkownika może on zaewidencjonować w systemie HelpDesk 
następujące Zgłoszenia Serwisowe: 
 3.1  błąd Aplikacji, 
 3.2  awaria, 
 3.3  zapotrzebowanie na udzielenie Konsultacji, 
 3.4  zapotrzebowanie na udzielenie Konsultacji telefonicznej, 
 3.5  zapotrzebowanie na wizytę Konsultanta, 
 3.6  zapotrzebowanie uaktualnienia Aplikacji, 
 3.7  zapotrzebowanie na usługę konserwacji, 

 4  Ewidencja Zgłoszenia Serwisowego odbywa się poprzez naniesienie przez użytkownika do systemu Help 
Desk wszystkich niezbędnych dla danego zgłoszenia informacji. Po zaewidencjonowaniu przez użytkownika 
Zgłoszenia Serwisowego system Help Desk nadaje mu status „oczekujące”. 

 5  Po wstępnej weryfikacji kompletności oraz formy Zgłoszenia Serwisowego zostaje ono przypisane do 
właściwego Konsultanta Serwisu. Jednocześnie, nie później niż w czasie reakcji przewidzianym dla 
subskrybowanego przez Zamawiającego wariantu warunków pracy serwisu w systemie HelpDesk zostaje 
zgłoszeniu nadany unikalny numer oraz status „zarejestrowane”.  

 6  W przypadku ustąpienia okoliczności, powodujących przesłanie zgłoszenia do systemu Help Desk 
użytkownik może je anulować. Zgłoszenie takie od momentu anulowania nie będzie dalej obsługiwane przez 
pracowników Wykonawcy. 

 7  Dalsza obsługa Zgłoszenia Serwisowego przebiega na zasadach określonych w procedurach realizacji 
przewidzianych dla poszczególnych usług. W zależności od rodzaju zgłoszenia fazy, obsługi zgłoszenia oraz 
jego zawartości, zgłoszenie przyjmie jeden z następujących statusów: 
 7.1  Nowe 
 7.2  Przypisane 
 7.3  Klient 
 7.4  Aktywne 
 7.5  Odrzucone 
 7.6  Zrealizowane 
 7.7  Zamknięte 

 8  Oprócz systemu Help Desk Zamawiający może również zgłosić zapotrzebowanie na konsultację 
telefonicznie lub mailowo na wskazane przez Wykonawcę nr telefonów i maila dostępne zgodnie z SLA, 
które zostaną przez Wykonawcę wprowadzone do systemu Help Desk 

 
b) dostawa systemu BI  

c)  usługa subskrypcji narzędzia do analizy danych dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie 

HIS 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa subskrypcji  narzędzia do analizy danych dotyczących 

procesów medycznych zawartych w systemie HIS. Etap zamówienia dotyczący uruchomienia 
przedmiotu zamówienia  obejmuje również szkolenie personelu Zamawiającego w jego siedzibie 
lub przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych takich jak telekonferencja za pośrednictwem 
ogólnie dostępnych narzędzi (szkolenia w takim przypadku będą mieć charakter webinarium)  
w zakresie: obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.  
 

2. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
 
3. Wszelkie czynności i prace związane z uruchomieniem oferowanej przez Wykonawcę usługi niezbędne do 

prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.  

 
4. Szkolenie personelu: 



Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej 
eksploatacji przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie 
Zamawiającego. Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń. 
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku 
wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia 
Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie. 

 
5. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia. 

Poniższa tabela z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dostarczyć do Zamawiającego na 
jego wezwanie. 
Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (obligatoryjne), których niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako 
niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty. 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH/WYMAGANYCH (wypełnić!!!) 

 

LP. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY 
WYMAGANE 

PARAMETRY 
OFEROWANE 

- PODAĆ 

LP. 
OPIS FUNKCJONALNOŚCI (wymagania 

obligatoryjne/minimalne jakie musi 
spełniać oferowana  aplikacja/system) 

TAK 
 

1.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia bieżącą analizę danych 
dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie HIS 
Zamawiającego (moduł rozliczeń i powiązane z nimi dane 
finansowo- księgowe) przy minimum częstotliwości 1 dnia  

TAK 

 

2.  Usługa dostępu do aplikacji oraz możliwość z jej korzystania 
przez okres 24 miesięcy (usługa subskrypcji) dla 3 
użytkowników. 

TAK 
 

3.  Dostarczona aplikacja/system ma możliwość analizowania 
danych jednocześnie z 3 lub więcej systemów źródłowych. 

TAK 
 

4.  Dostarczona aplikacja/system wykorzystuje technologię "in-
memory" w celu osiągnięcia jak najlepszego czasu reakcji na 
zapytania użytkownika. 

TAK 
 

5.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia załadowanie danych 
pochodzących z różnorodnych źródeł danych do pamięci RAM 
serwera w taki sposób, że dalsza analiza danych nie będzie 
wymagała wykonywania dodatkowych zapytań (SQL, MDX lub 
innych) obciążających źródła danych. 

TAK 

 

6.  Do poprawnego działania dostarczonej aplikacji/systemu nie jest 
wymagane użycie dedykowanej bazy danych ani hurtowni 
danych. 

TAK 
 

7.  Dostarczona aplikacja/system jest przetłumaczona na język 
polski w zakresie: 
- interfejsu użytkownika, 
- pomocy podręcznej, 
- dokumentacji systemu. 

TAK 

 

8.  Dostarczona aplikacja/system  umożliwia przechodzenie 
pomiędzy różnymi obszarami analitycznymi (drillthrough) z 
zachowaniem nałożonych przez użytkownika filtrów/selekcji np. 
użytkownik wybiera grupę analizowanych produktów na kokpicie 
sprzedaży, i ma możliwość otworzenia zupełnie niezależnego 
kokpitu analizy produkcji z zachowaniem wyboru produktów. 

TAK 

 

9.  Dostarczona aplikacja/system pozwala na globalne filtrowanie 
danych dla wszystkich wykresów i tabeli w analizie. 

TAK 
 

10.  Dostarczona aplikacja/system posiada możliwość konstruowania 
kokpitów analitycznych z wcześniej utworzonych wizualizacji 

TAK 
 



danych. 
11.  Dostarczona aplikacja/system poza standardową 

funkcjonalnością filtrowania danych na raportach, tabelach, 
wykresach musi mieć możliwość elastycznego filtrowania danych 
po dowolnej kolumnie na tworzonych analizach ad-hoc i 
umożliwia globalne przeszukiwanie całego zakresu danych 
(wszystkie kolumny).  

TAK 

 

12.  Dostarczona aplikacja/system pozwala na trwałe zapisanie 
utworzonego zestawu filtrów, w taki sposób aby użytkownik 
mógł powrócić do utworzonego filtru w przyszłości. 

TAK 
 

13.  Dostarczona aplikacja/system pozwala na filtrowanie danych 
poprzez zaznaczenie wybranych elementów bezpośrednio na 
wykresach czy tabelach. 

TAK 
 

14.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia poruszanie się wstecz 
lub do przodu w ramach historii wykonywanego w trakcie 
analizy filtrowania np. w celu wykonania analizy porównawczej 
tej samej selekcji danych. 

TAK 

 

15.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia porównywanie i 
wyliczenia zmiany wartości danych miar dla dowolnych okresów 
czasu (rok-do-roku, tydzień-do-tygodnia, dzień-do-dnia, od-
poczatku-roku-do-wczoraj vs. poprzedni-rok-od-początku-do-
daty) np. analizując przyjęcie pacjentów w pierwszym dniu 
miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. 

TAK 

 

16.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia personalizację stylu 
kokpitów analitycznych (loga, czcionki, kolorystyka) do 
wymagań użytkownika. 

TAK 
 

17.  Dostarczona aplikacja/system pozwala na tworzenie wymiarów 
wyliczanych oraz miar nie przewidzianych pierwotnie w modelu 
danych. 

TAK 
 

18.  Dostarczona aplikacja/system gwarantuje takie same 
możliwości wyboru filtrów na urządzeniach mobilnych jak na 
komputerach PC np. możliwość zaznaczania fragmentów mapy, 
wierszy z tabeli, części wykresów.  

TAK 

 

19.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia Eksport dowolnych 
kokpitów analitycznych (zarówno w formie tabelarycznej jak i 
wykresów) do formatów takich jak: PDF, XLS, PPT.  

TAK 
 

20.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia eksportrt raportów do  
Microsoft Office: Excel, Word,  PowerPoint orazw formaciepdf. 
Podczas tworzenia raportów jest możliwe wykorzystywanie 
standardowych funkcjonalności pakietu MS Office w zakresie 
formatowania dokumentu 

TAK 

 

21.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia Tworzenie prezentacji 
PowerPoint, w których jest możliwość kopiowania z 
poszczególnych dashboardów wykresów, symulacji, np. 
struktura wieku pacjentów prowadzonych przez lekarza x i 
umieszczenie danego wykresu w prezentacji. W trakcie 
prezentacji aplikacja pozwala na przejście do źródła danych 
danego wykresu tak aby grupę pacjentów zaprezentować wg. 
innych kryteriów np. wg. trybu przyjęcia, płci, procedur. 

TAK 

 

22.  Dostarczona aplikacja/system ma możliwość tworzenia kokpitów 
porównawczych wartości miar dla dwóch lub więcej 
interaktywnie wybieranych zestawów wartości jednego lub 
więcej wymiarów. 

TAK 

 

23.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia przeprowadzenie 
symulacji ryczałtu w dowolnie zdefiniowanych okresach 
porównawczych i obliczeniowych z możliwością ręcznego 
dopisywania wybranych wskaźników. 

TAK 

 



Zakres symulacji : obliczanie wskaźników: deltaL, wskaźnika I, 
wskaźników jakościowych Q45( dot wzrostu/spadku jednostek 
rozliczeniowych ryczałtu dotyczących ambulatorium),Q67 ( dot. 
Wzrost/spadku średniej wartości hospitalizacji), 
Symulacji optymalnej wartości wskaźników DeltaL,Q45,Q67. 
Dostarczona aplikacja/system pozwala na zdefiniowanie 
procesów diagnostyczno-terapeutycznych,  których 
optymalizacja może poprawić poprawę ww wskaźników. 
Narzędzie pozwala na zdefiniowanie zadań w okresie 
obliczeniowym, których wykonanie pozwoli na optymalizacje 
wartości ryczałtu w okresie planowym 

24.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia analizę porównawczą 
czasów hospitalizacji pacjentów w danym podmiocie z populacją 
ogólnopolską pacjentów  rozliczonych tym samym świadczeniem 
z tym samym rozpoznaniem, z tą sama grupą wiekową. Analiza 
ta powinna być prowadzona w wymiarach: jednostki 
organizacyjnej, rozliczonego świadczenia ( grupa JGP) , 
rozpoznania zasadniczego, tryby przyjęcia, tryby wypisy, 
miejsca zamieszkania pacjentów. 

TAK 

 

25.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia analizę porównawczą 
trybów przyjęcia i wypisu pacjentów w danym podmiocie z 
populacją ogólnopolską pacjentów  rozliczonych tym samym 
świadczeniem z tym samym rozpoznaniem, z tą sama grupą 
wiekową. Pozwoli na  określenie roli danego podmiotu w 
systemie opieki zdrowotnej.   

TAK 

 

26. Dostarczona aplikacja/system umożliwia generowanie co 
najmniej poniższych raportów/analiz: 
I. Medyczny –ogólny 
1.Analiza liczby wykonywanych hospitalizacji w szpitalu:  

• na oddziałach 
• dla grup JGP 
• wg rozpoznań 
• wg lekarzy 
• w grupach wiekowych 
• w trybach przyjęć i wypisów 

Zawiera również analizę porównawczą szpitala wg: trybów 
przyjęć i wypisów szpitala z danymi NFZ. 
2.Analiza poradni -w aspekcie liczby wykonywanych porad: 

• w poradniach, 
• dla produktów kontraktowych, 
• rozpoznań, 
• lekarzy, 
• w grupach wiekowych.Zawiera również analizę 

rozkładu liczby porad w czasie. 
3. Blok Operacyjny -analizy czasu wykorzystania Bloku 
Operacyjnego 
 
II. Medyczny –szczegółowy: 
1. Analiza szpitalnej mapy potrzeb zdrowotnych -analizuje 
szpital wg tej samej metodologii jaką posługiwało się 
Ministerstwo Zdrowia tworząc mapy potrzeb zdrowotnych. 
2. Brenchmarking -porównanie wskaźników szpitala z innymi 
szpitalami z terenu danego województwa 
3. Analiza wykorzystania łóżek w szpitalu oraz efektywność ich 
wykorzystania. Szacuje koszty nieefektywnych czasów pobytu w 
ujęciu szpitala i poszczególnych oddziałów. Odpowiada na 
pytanie, ile łózek szpital lub poszczególne oddziały 
potrzebowałyby, gdyby czas pobytu pacjentów był optymalny. 
4. Analiza czasu pobytu pacjentów i ich odchyleń od 
optymalnego poziomu 
5. Analiza czasu pobytu pacjentów leczonych z danym 
rozpoznaniem, rozliczonych daną grupą JGP czy też 

 

 



prowadzonych przez danego lekarza. 
6. Analiza drogi pacjenta w podmiocie tj. jego leczenia w 
poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Pozwala na 
analizę stosowania przez pacjentów zaleceń lekarzy związanych 
z różnymi formami terapii.  
7. Analiza hospitalizacji w okresie 14 i 30 dni od wypisania 
pacjenta z oddziału. Pozwala na identyfikacje przyczyn 
rehospitalizacji na oddziale oraz w przypadku danego lekarza. 
Informuje o koszcie rehospitalizacji. 
8. Analiza czasupobytu pacjentów i ich odchyleń od 
optymalnego poziomu. Pozwala na analizę czasu pobytu 
pacjentów leczonych z danym rozpoznaniem, rozliczonych dana 
grupa JGP czy też prowadzonych przez danego lekarza. 
III. Finansowy: 
1. Analiza wyników finansowych MPK, dynamiki kosztów i 
przychodów oraz prognoz wyników w okresie trzech lat. 
2. Analiza progów rentowności MPK oraz cen jednostkowych, dla 
których poszczególne MPK bilansowałyby swoją działalność 
operacyjną. 
3. Analiza kosztów jednostkowych w ujęciu punktów lub 
hospitalizowanego. Zawiera analizę struktury kosztów oraz 
dynamiki kosztu w stosunku do wzrostu liczby hospitalizacji lub 
punktów.  
4. Analiza kosztów MPK w ujęciu struktury kosztów, dynamiki w 
zakresie grupy, podgrupy i pojedynczych rodzajów kosztów.  
5. Analiza dynamiki kosztów MPK w ujęciu struktury kosztów, 
dynamiki w zakresie grupy, podgrupy i pojedynczych rodzajów 
kosztów. 
6. Analiza przychodów z punktu widzenia optymalizacji rozliczeń z 

NFZ pod względem rozliczenia wszystkich świadczeń w ramach 

hospitalizacji. 

7.Możliwość utworzenia nowych raportów w ramach godzin 
serwisowych   
 

 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU TAK  
1.  Gwarancja dla wszystkich funkcjonalności aplikacji, wskazanych 

powyżej, przez okres 24 m-cy liczony od dnia podpisania 
Umowy 

TAK  

2.  Liczba godzin, przeznaczonych na usługi konsultacyjno-
serwisowe – 60 godzin, do wykorzystania w okresie gwarancji i 
serwisu.  

TAK  

3.  W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych Usług 
w zakresie dostarczona aplikacji/systemu: koszt każdej 
rozpoczętej godziny usług świadczonej przez Wykonawcę 
wynosić będzie ______ PLN (słownie: _____________) PLN 
netto oraz dojazd.  

TAK  

4.  Wartość godziny serwisowej w pkt 3, nie uwzględnia kosztów 
związanych z dojazdem do siedziby Zamawiającego. W 
przypadku prac serwisowych prowadzonych w placówce 
Zamawiającego, czas poświęcony na ich wykonanie zostanie 
powiększony o 2 godziny w ramach rekompensaty kosztów 
związanych z wizytą 

TAK  

5.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – 
podjęcie naprawy” max 48 godz. w dni robocze 

TAK  

6.  
Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych 

TAK 
 
 

 

7.  Do ewidencjonowania zleceń w ramach świadczenia Usługi 
Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu serwis 
typu HD dostępny z poziomu www w całym okresie 
obowiązywania niniejszej umowy.  

TAK, podać nr 
tel.  

i adres strony 
www serwisu 

HD 

 

 
 



 
 
 
 
 

……………………………. 
Podpis Wykonawcy 

 
 
 
 

 

 


