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1. INFORMACJE OGÓLNE 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, 

zwanego w dalszej części „ZSI”, spełniającego wymagania techniczno-użytkowe, określone 
szczegółowo w formularzu wymaganych właściwości systemu w załączniku nr 5 do niniejszej 
SIWZ.  

ZSI powinien realizować zadania związane z gromadzeniem i wydawaniem danych 
oraz statystyką, sprawozdawczością i analizą danych - w zakresie działalności medycznej 
dotyczącą świadczonych usług medycznych. 

Realizacja funkcji ZSI powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa  
w odniesieniu do zakresu funkcjonowania Zamawiającego wynikającymi z opublikowanych 
ustaw, zarządzeń, rozporządzeń i wytycznych: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Finansów. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych dotyczących merytorycznie szpitali.  
 
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

 30240000-0 Oprogramowanie 
o 30241000-0 Oprogramowanie komputerowe 
o 30241100-1 Oprogramowanie baz danych 
o 30241200-2 Oprogramowanie aplikacyjne 

 30252000-0 System zarządzania bazą danych  
 30255000-1 Systemy informacji medycznej  

o 30255100-2 System informacji pielęgniarskiej 
o 30255200-3 System podawania leków i zarządzania pacjentami 
o 30255300-4 System zarządzania salami operacyjnymi 
o 30255500-6 System zarządzania na podstawie akt pacjentów 

 30258000-2 Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM) 
 50961000-9 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania 

informacji 
 

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
• Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
• Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
• Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. 
• Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów. 

 
 
2.1. Zintegrowany System Informatyczny powinien zapewnić:  

• usprawnienie obiegu i dostępności do informacji medycznej, 
• ograniczenie nadmiaru dokumentacji papierowej i sprawozdawczości pośredniej, 
• uzyskanie nadzoru nad kosztami, 
• uzyskanie nadzoru nad świadczonymi usługami medycznymi, 
• płynne rozliczanie się z płatnikami. 
 

2.2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
następujących prac:  

• dostarczenia oprogramowania aplikacyjnego ZSI w formie modułów dla komórek 
organizacyjnych szpitala z ilością licencji określoną w załączniku nr 6 do SIWZ,  
w etapach i o zakresie realizacji zamówienia określonych w pkt. 2.3. i 2.4. SIWZ, 

• instalacji, uruchomienia i wdrożenia całości zamówionego ZSI, 
• przeprowadzenia szkoleń z zakresu całości oferowanego oprogramowania dla 

użytkowników (450 osób) i administratorów (3 osoby), (w ilości min. 20 roboczodni 
szkoleniowych), 
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• dokonania parametryzacji ZSI zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
• dostosowania oferowanego ZSI do potrzeb i wymagań Zamawiającego (zgodnie  

z załącznikami do SIWZ), 
• serwisu, utrzymania, bieżącej aktualizacji ZSI licząc 1 rok od daty podpisania 

ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego ZSI. 
 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
• zapewnienia współpracy systemu ze specjalizowanymi systemami urządzeń 

medycznych (opisanymi w załączniku nr 9 do SIWZ),  
• udzielenia Zamawiającemu praw zezwalających na bezterminowe użytkowanie 

oprogramowania aplikacyjnego ZSI, 
• zabezpieczenia współpracy ze wszystkimi działającymi u Zamawiającego systemami 

informatycznymi Zamawiającego (opisanymi w załączniku nr 8 do SIWZ), 
• przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac szkoleniowych i wdrożeniowych 

dla każdego z etapów wdrożenia (opisanych w załączniku nr 10 do SIWZ), 
• dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji (użytkownika, 

administratora)  
• umożliwienia dostępu do danych archiwalnych dotychczas eksploatowanych  

w szpitalu, 
• zapewnienia stałości wsparcia i bieżącego dostosowywania systemu do zmieniających 

się potrzeb i wymogów prawnych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji, 
• szkolenia w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym dla administratorów w zakresie 

administrowania serwerowego systemu operacyjnego i bazy danych odpowiednich dla 
oferowanego ZSI, 

 
2.3. Zamawiający planuje realizację przedmiotu zamówienia w trzech etapach 

obejmujących:  
 
Załącznik nr 10 do SIWZ przedstawia zadania do wykonania w każdym z etapów.  

 
2.4. Dostarczony ZSI powinien być w formie pakietu modułów, zabezpieczający 

funkcjonowanie wszystkich zasadniczych dziedzin działalności medycznej 
szpitala:  
• Izba przyjęć, 
• Rejestracja Oddziału, 
• Gabinet Lekarski na Oddziale, 
• Apteczka Oddziałowa, 
• Apteka Szpitalna, 
• Rejestracja do Oddziału Chemioterapii, 
• Gabinet Lekarski na Oddziale Chemioterapii, 
• Rejestracja do Stacji Dializ, 
• Gabinet Lekarski Stacji Dializ, 
• Rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
• Gabinet Lekarski Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
• Rejestracje Pracowni Diagnostycznych, 
• Gabinety Pracowni Diagnostycznych, 
• Rejestracja do Zakładu Patomorfologii, 
• Gabinet Opisowy Zakładu Patomorfologii, 
• Rejestracja do Zakładu Bakteriologii, 
• Interfejsy do maszyn, 
• Rejestracja do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, 
• Interfejsy do maszyn, 
• Rejestracja do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, 
• Gabinet Opisowy Zakładu Diagnostyki Obrazowej, 
• Rejestracja do Rehabilitacji, 
• Gabinet Lekarski Rehabilitacji, 
• Gabinety Zabiegowe Rehabilitacji, 
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• Blok Operacyjny, 
• Rejestracja do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
• Gabinet Lekarski Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
• Gabinet Zabiegowy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
• Rejestracja i Informacja Poradni Specjalistycznych, 
• Gabinet Lekarski Przychodni Specjalistycznej, 
• Gabinet Zabiegowy Przychodni Specjalistycznej, 
• Archiwum Zakładowe, 
• Raporty Pielęgniarskie, 
• Zakażenia Szpitalne, 
• Statystyka Medyczna. 
  

Wykonawca musi przedstawić w ofercie powyższe moduły w formie opisowej.  
Uwaga:  
Dopuszcza się inne sposoby grupowania funkcji w poszczególnych modułach. Wymagane 
parametry przez Zamawiającego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia 
przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ.  
 
2.5. Ponadto Zamawiający wymaga:  

• zapewnienie możliwości Zamawiającemu zawarcia umowy na świadczenie usług 
pogwarancyjnych do całości dostarczonego systemu na okres 2 lat z zachowaniem 
stałości cen serwisu przez okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, koszt ten 
będzie wiążący przez okres 2 lat po upływie gwarancji na całość dostawy (po 
podpisaniu ostatecznego protokołu zdawczo- odbiorczego), (z wpisem do umowy),  

• pełnej gwarancji na całość zamówienia na 1 rok licząc od daty podpisania 
ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego bez ponoszenia kosztów ze strony 
Zamawiającego,  

• pełnego zakresu obsługi serwisowej w okresie trwania gwarancji (wliczonego w cenę 
oferty), 

• dostępności zgłoszeń reklamacji i napraw,  
• czasu reakcji serwisu na usterki uniemożliwiające pracę całego ZSI do 2 godz. licząc 

od czasu zgłoszenia z czasem usunięcia usterki do 8 godz., 
• czasu reakcji serwisu na usterki nie wpływające na pracę całego ZSI do 2 godz. od 

czasu zgłoszenia z czasem usunięcia usterki do 48 godz.  
• zapewnienie zamawiającemu min. 6 godzin wizyt serwisowych w miesiącu przez cały 

okres trwania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. Zadeklarowanie większej ilości 
wizyt jest kryterium ocenianym. 

 
2.6. Zasady serwisu pogwarancyjnego:  

• pełnej realizacji usług serwisowych na całość zamówienia na okres 2 lat licząc od 
daty wygaśnięcia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego,  

• pełnego zakresu obsługi serwisowej w okresie trwania umowy, 
• dostępności zgłoszeń reklamacji i napraw,  
• czasu reakcji serwisu na usterki uniemożliwiające pracę całego ZSI do 2 godz. licząc 

od czasu zgłoszenia z czasem usunięcia usterki do 8 godz., 
• czasu reakcji serwisu na usterki nie wpływające na pracę całego ZSI do 2 godz. od 

czasu zgłoszenia z czasem usunięcia usterki do 48 godz.  
• zapewnienie zamawiającemu min. 6 godzin wizyt serwisowych w miesiącu przez cały 

okres trwania umowy. Zadeklarowanie większej ilości wizyt jest kryterium 
ocenianym. 

 
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
3.1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.03.2008 r. – dotyczy wdrożenia ZSI. 
3.2. Bezpłatny serwis gwarancyjny – 12 miesięcy od wdrożenia ZSI.  
3.3. Serwis pogwarancyjny – 24 miesiące od upływu terminu rocznego bezpłatnego 

serwisu gwarancyjnego. 
3.4. Umowa zostanie zawarta na 4 lata. 
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4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPENIENIA 

 
Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy: 
4.1. Warunki podmiotowe: 

a. Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich  
3 lat kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 dostawę  
i wdrożenie modułów ZSI odpowiadające swoim rodzajem i wartością 
przedmiotowi zamówienia. 

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach poświadczonych 
za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez wykonawcę: 
 
4.1.1 Oświadczenie zgodne z wymogami art.22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych 
4.1.2 

 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

4.1.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako 
uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli 
pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, 
imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis. * 

4.1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.  

4.1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

4.1.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.1.7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 
9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4.1.8 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz 
odbiorców. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane 
należycie. 

4.1.9 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca 
posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

*odpowiednio 
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4.2. Spełnią warunek - zadeklarują termin płatności wg następującego harmonogramu: 

• Za wykonanie przedmiotu umowy (nie dotyczy kosztów serwisu pogwarancyjnego) 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 36 równych, miesięcznych 
ratach. Pierwsza rata dokonana zostanie do końca miesiąca następującego po 
miesiącu rozpoczęcia wdrożenia. Kolejne raty płatne do końca każdego miesiąca.  

• Płatność w ramach serwisu pogwarancyjnego: w 24 równych, miesięcznych ratach. 
Pierwsza rata dokonana zostanie do końca miesiąca następującego po miesiącu 
rozpoczęcia serwisu pogwarancyjnego. Kolejne raty płatne do końca każdego 
miesiąca.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących przedmiotu 
zamówienia dokonana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Uwaga !!! 

Dokumenty wymienione w punkcie 4 należy traktować jako obligatoryjne  
i brak jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie dokumentu w sposób odbiegający 
od zaleceń, będzie podstawą do wykluczenia wykonawcy albo odrzucenia oferty. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zastrzeżone w ofercie 
dokumenty powinny być odpowiednio wydzielone i oznaczone. 

 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie:  

• w formie opisowej oferowanych modułów (załącznik do oferty),  
• dopuszcza się inne sposoby grupowania funkcji w poszczególnych modułach. 

Wymagane parametry przez Zamawiającego w ramach wykonania przedmiotu 
zamówienia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ.  

• w formie opisowej harmonogramu prac, który powinien uwzględniać podział prac na 
poszczególne etapy; opis każdego etapu a w nim określenie zakresu usług w ramach 
etapu (załącznik do oferty), 

• w formie opisowej propozycji mechanizmów współpracy z Zamawiającym, która 
powinna przedstawiać opis planowanej współpracy z Zamawiającym w okresie 
umowy (załącznik do oferty), 

• w formie opisowej propozycji mechanizmów współpracy z Zamawiającym, która 
powinna przedstawiać opis planowanej współpracy z Zamawiającym w okresie 
pogwarancyjnym (załącznik do oferty – propozycja umowy pogwarancyjnej), 

• wzór umowy licencyjnej (załącznik do oferty). 
5.2. Ofertę należy złożyć przy wykorzystaniu załączników do SIWZ, wypełniając je pismem 

maszynowym lub drukowanym, bądź w formie wydruku komputerowego. 
5.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować 

oryginalnym podpisem osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
na zewnątrz (wymienionej w wypisie z odpowiedniego rejestru – patrz punkt 4 
podpunkt 4.1.2), natomiast strony należy ponumerować, zaparafować i spiąć  
w sposób uniemożliwiający samoistne rozłączenie się oferty. 

5.4. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składane były wraz  
z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 

5.5. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać. 
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5.6. Druk "FORMULARZ CENOWY" – musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. Kwoty - wartości netto i brutto, sumę elementów składowych oferty 
należy przenieść w odpowiednie miejsce druku oferty: 

• cena oferty musi być wyrażona w PLN z uwzględnieniem wszystkich 
elementów kalkulacyjnych ceny, 

• ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej 
asortymentu, 

• cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek 
podatkowych dla przedmiotu zamówienia, 

• wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się  
z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen, 

• zmiana cen będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez 
obie strony. 

5.7. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
5.8. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne 

materiały mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty 
reklamowe, rysunki, atesty itp.). 

5.9. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy spiąć zapakować w kopertę, 
opatrzyć danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 

 
 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
6.1. Wykonawcy, którzy przystąpią do przetargu, najpóźniej w dniu składania ofert, 

obowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł.  
6.2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 

 
6.3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto:  

BPH PBK S.A. O/Chojnice 50 10 60 00 76 0000 40 22 50 01 01 52  
z oznaczeniem „wadium – dostawa, instalacja i wdrożenie ZIS dla Szpitala 

Specjalistycznego w Chojnicach”. 
6.4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub wręczyć Zamawiającemu 

przy składaniu oferty. 
6.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy 

Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.  
 
 
 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
OFERTA 

Przetarg nieograniczony 

NA DOSTAWĘ, WDROŻENIE I INSTALACJĘ  

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

DZAP-380-20/07 
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7. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
 
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VI SIWZ. 
7.2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni, jeżeli prośbę o wyjaśnienie otrzyma nie 

później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
7.3. Pisma, które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi. 
7.4. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php, bez ujawniania źródła 
zapytania.  

7.5. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmodyfikowania treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału  
 postępowaniu oraz sposobu oceny ich oceniania), jednocześnie przedłużając termin 
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach 
zmian wynikających z modyfikacji. Informację o dokonanej modyfikacji oraz 
przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php  

 
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
9. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ SPOSÓB ICH 

PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU  
 
9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
(zamówienia publiczne p. 119; osoby upoważnione do przyjęcia ofert:  

Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz – Rudnik) 
 

 najpóźniej w dniu: 23 KWIETNIA 2007 r. godz. 10.00 
 

9.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 
 

23 KWIETNIA 2007 r. o godz. 11.00 
 

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego  
im. J. K. Łukowicza ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 

 
10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, przy czym każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna 
jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

10.3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego,  
tzn. od 7:00 do 14:35 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy). 

10.4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, 
wyjaśnienia treści SIWZ, ewentualne protesty, oraz inne wymagane zapisami ustawy 
informacje) Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php 
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11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
 

Łukasz Nieżorawski - w sprawach merytorycznych tel. (052) 39-56-808 

Anna Wutrych 
Anna Tuszkiewicz-Rudnik - w sprawach proceduralnych 

tel. (052) 39-56-974 
faks (052) 39-56-505 
       (052) 39-56-569 

 
 
12. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY 
 
12.1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 
a) Zmiana oferty może być dokonana: 

 poprzez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej, 
 poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej ofert, 

przy czym oświadczenie to powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta. 
b) Wycofanie oferty oznacza rezygnację Wykonawcy z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zostało wniesione wadium, wycofanie 
oferty przed terminem składania ofert zobowiązuje zamawiającego do 
natychmiastowego zwrotu wadium. 

12.2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. Zamawiający może otworzyć ofertę 
podlegającą zwrotowi jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne ze względu na 
wykonanie czynności zwrotu, (np. gdy nie może inaczej ustalić adresu Wykonawcy). 

 
13. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 
 
13.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). 

Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
13.2. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poda kwotę, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
13.3. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy 

wszystkich Wykonawców, ceny złożonych ofert oraz proponowane warunki płatności. 
13.4. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
13.5. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 
13.6. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania  

i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

13.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny (omyłki rachunkowe Zmawiający poprawi w sposób 
określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych), zawiadamiając o tym 
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   
 
14.1. Cenę oferty należy przedstawić w następujący sposób: wypełnić formularz oferty  

i formularz cenowy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. 
Cena oferty to wartość ogółem brutto wszystkich koniecznych do wykonania zadań, 
czynności, prac itp. wyszczególnionych w SIWZ w ramach realizacji zamówienia  
(z podatkiem od towarów i usług). 

14.2. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną.  
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15. CENA OFERTY I JEJ ELEMENTY SKŁADOWE WINNY BYĆ OKREŚLONE  
W WALUCIE POLSKIEJ  

 
Zamawiający przyjmuje do transakcji rozliczeniowych jedynie PLN.  
 
16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 

OFERT  
 
16.1. Oferty oceniane będą pod względem formalnym — spełnienia warunków wymaganych 

od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wymagane 
dokumenty) oraz zgodności z wymaganiami SIWZ. 

16.2. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się 
następującymi kryteriami i ich wagą: 

• Cena – 90 %,  
• Miesięczna ilość godzin serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – 10 %. 

16.3. Wykonawca musi zadeklarować spełnienie 90% określonych w załączniku nr 5 do 
SIWZ parametrów i wymagań. Niespełnienie tego warunku skutkuje odrzuceniem 
oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego odnoszącymi się do 
przedmiotu zamówienia. 

16.4. Niespełnienie do 10% warunków określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ na dzień 
składania ofert jest możliwe tylko przy jednoczesnym zobowiązaniu się Wykonawcy 
do zmodyfikowania oferowanego ZSI w zakresie wszystkich niespełnionych wymagań 
i dostosowanie ich do wymagań Zamawiającego do momentu rozpoczęcia wdrażania 
systemu (oświadczenie złożone wraz z ofertą oraz zapis w umowie). 

16.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli 
oferty na prezentację oferowanego oprogramowania aplikacyjnego. Podczas 
prezentacji oprogramowania aplikacyjnego Zamawiający dokona weryfikacji 
wybranych przez siebie parametrów wymaganych wykazanych w załączniku nr 5 do 
SIWZ. W trakcie prezentacji komisja powołana do przeprowadzenia postępowania 
oceni zgodność zamieszczonych w ofercie informacji. W każdej z ofert zostanie 
sprawdzona ta sama funkcjonalność - wymagania i parametry wymagane. 
Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklaracją w ofercie w zakresie wymagań  
i parametrów wymaganych (z podaną odpowiedzią TAK w ofercie) skutkować będzie 
odrzuceniem oferty (podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 16.04.1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

 
17. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
 
17.1. CENA OFERTY 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. 
Cena będzie punktowana na podstawie wzoru: 

 
  C= (cena najniższa x ranga kryterium) / cena badanej oferty  
 
Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów (90). 
 
17.2. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY (miesięczna ilość godzin serwisowych) 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie miesięcznej ilości godzin serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego (zsumowanej) podanej w ofercie. 
Ilość godzin będzie punktowana na podstawie wzoru: 

 
  GS= (oferowana miesięczna ilość godzin serwisowych [gwarancyjnych  

i pogwarancyjnych] x ranga kryterium) / maksymalna miesięczna ilość godzin 
serwisowych [gwarancyjnych i pogwarancyjnych] 

 
Oferta z największą miesięczną ilością godzin serwisowych uzyskuje maksymalną ilość 
punktów (10). 
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18. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w punktach 
16 i 17. 
 
19. INFORMACJE O KONIECZNYCH FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 
19.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano i uzasadnienie jej wyboru (informacje te Zamawiający udostępni również na 
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie); 

19.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

19.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
20.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

20.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert; 
b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 
  – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
21. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
21.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana podpisze umowę z Zamawiającym, 

jednak nie wcześniej niż 7 dnia od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

21.2 Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem. Wzór umowy stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszej SIWZ.  

21.3 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od 
zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, Komisja wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
wystąpią przesłanki, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

 
22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  
 
22.1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto w formach określonych w art. 148 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

22.2. 80% kwoty wymienionej w ppkt. 22.1. przeznaczone będzie jako gwarancja zgodnego 
z umową wykonania prac i wniesione do dnia podpisania umowy. Część 
zabezpieczenia w wysokości 80% gwarantująca zgodne z umową wykonanie prac 
zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po potwierdzonym protokolarnie odbiorze 
końcowym. 

22.3. 20% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie przeznaczone 
na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i wniesione w ciągu 14 dni 



 

 

 

12

po odbiorze końcowym wykonanych prac, a będzie ona zwolniona najpóźniej  
w ciągu 14 dni od upływu bezpłatnego okresu gwarancyjnego, o którym mowa  
w pkt. 2.5. niniejszej SIWZ. 

 
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
23.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego  

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, 
do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do 
Zamawiającego. 

23.2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.  

23.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ Wykonawca może 
wnieść w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia oraz SIWZ na stronie 
internetowej lub na stronach portalu internetowego UZP (w takim przypadku nie 
stosuje się zapisu z punktu 2 zdanie pierwsze). 

23.4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
23.5. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

23.6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie 
Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

23.7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

23.8. Kopię wniesionego protestu Zmawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu (w przypadku protestu na treść ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, Zamawiający zamieści ją również na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php), wzywając Wykonawców do 
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

23.9. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się 
Wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do postępowania: 
a. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 8, 
b. do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3, jeżeli protest dotyczy treści 

ogłoszenia lub postanowień SIWZ. 
23.10. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku 

wniesienia protestu wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając 
swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia 
wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy 
wnoszącemu protest. 

23.11. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie korzystać ze środków 
ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym 
rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku 
wniesienia protestu. 

23.12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując 
się na te same okoliczności. 

23.13. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć 
umowy. 

23.14. Protest będzie ostatecznie rozstrzygnięty:  
a. jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania, 
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b. w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia 
kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu arbitrów. 

23.15. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:  
a. treści ogłoszenia, 
b. postanowień SIWZ, 
c. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, 

odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 
 – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
 Protesty inne niż wymienione w podpunktach a, b, c, Zamawiający rozstrzygnie  

w terminie 10 dni od dnia ich wniesienia. 
23.16. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w punkcie 15 uznaje się za 

jego oddalenie. 
23.17. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiające przekaże jednocześnie 

podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a w przypadku protestu 
dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści również na stronie 
internetowej www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php. 

23.18. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność 
lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej: 
a. niezwłocznie – jeżeli uwzględni wszystkie zgłoszone żądania; 
b. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych 

żądań nie zostało spełnione. 
23.19. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie 

wszystkich Wykonawców. 
23.20. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa 

UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu 
terminu do złożenia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. 
Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne  
z wniesieniem do Prezesa UZP. 

23.21. Kopię odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim uczestnikom 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż  
w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału  
w postępowaniu odwoławczym. 

23.22. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do 
czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny  
w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
prezesowi UZP, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

23.23. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą 
pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczenia strony, do której 
przystępuje. 

 
24. Załączniki do SIWZ:  
 
24.1. Formularz oferty (załącznik nr 1).  
24.2. Formularz cenowy (załącznik nr 2).  
24.3. Wzór umowy (załącznik nr 3).  
24.4. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik  

nr 4). 
24.5. Wymagane właściwości systemu (załącznik nr 5). 
24.6. Wykaz komórek organizacyjnych podlegających informatyzacji i ilość wymaganych 

licencji (załącznik nr 6). 
24.7. Schemat powiązań logicznych i przepływu informacji (załącznik nr 7).  
24.8. Informacje o systemach informatycznych Zamawiającego wymagających integracji 

(załącznik nr 8).  
24.9. Wykaz specjalizowanych systemów i urządzeń medycznych wymagających integracji 

(załącznik nr 9). 
24.10. Etapy wdrożeń (załącznik nr 10).  
24.11. Warunki gwarancji i serwisu (załącznik nr 11).  
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24.12. Formularz wykazu wykonanych zamówień (załącznik nr 12).  
24.13. Informacje o szkoleniach dla administratorów ZIS (załącznik nr 13). 
24.14. Oświadczenie o spełnianiu przez przedmiot zamówienia wymagań zamawiającego 

(załącznik nr 14).  
 
25. Załączniki wymagane do oferty:  
 
25.1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
25.2. Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 
25.3. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik 

nr 4 do SIWZ).  
25.4. Wymagane właściwości systemu (załącznik nr 5 do SIWZ).  
25.5. Harmonogram prac szkoleniowych i wdrożeniowych dla każdego z etapów 

wdrożeniowych.  
25.6. Przedstawienie (opis) oferowanej bazy danych.  
25.7. Opis oferowanych modułów /podmodułów. 
25.8. Opis propozycji mechanizmów współpracy z Zamawiającym (opis planowanej 

współpracy w okresie trwania umowy). 
25.9. Opis propozycji mechanizmów współpracy z Zamawiającym (opis planowanej 

współpracy w okresie pogwarancyjnym – propozycja umowy). 
25.10. Wzór umowy licencyjnej. 
25.11. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy. 
25.12. Warunki gwarancji i serwisu (załącznik nr 11 do S1WZ). 
25.13. Wykaz dostaw (załącznik nr 12 do SIWZ).  
25.14. Informacje o szkoleniach dla administratorów ZIS (załącznik nr 13 do SIWZ). 
25.15. Oświadczenie o spełnianiu przez przedmiot zamówienia wymagań zamawiającego 

(załącznik nr 14 do SIWZ). 
 
 
 
Uwaga: Zamawiający dopuszcza także możliwość załączenia do oferty innych niż 
wymagane załączników zawierających informacje wymagane poszczególnymi 
punktami SIWZ.  
Wszelkie wymagane oraz dodatkowe załączniki (niestanowiące załączników do SIWZ) 
Wykonawca przygotowuje samodzielnie. 
 

 
 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają 

zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych  

oraz Kodeks cywilny. 
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Oferent ......................................... 
...................................................... 
...................................................... 
NIP ................................................ 
Tel/fax .......................................... 

 
Formularz oferty 

 
 

OFERTA 
 

Na: dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla 
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach. 

 
 
Oferujemy dostawę i wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie 
rzeczowym objętym w SIWZ za łączną kwotę: 
 
Netto:................................................................................................................................PLN 
Słownie: ................................................................................................................................. 
 
Brutto: .............................................................................................................................PLN 
Słownie: ................................................................................................................................. 
 
VAT: 22% .........................................................PLN 
 
Zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 
 
Oświadczamy, że: 
 
1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. 
2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
3. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 
a) Załącznik nr 1  ……………………… 
b) Załącznik nr 2 ……………………… 
c) Załącznik nr 3 ……………………… 
d) Załącznik nr 4 ……………………… 
e) Załącznik nr 5  ……………………… 
f) Załącznik nr 6  ……………………… 
g) Załącznik nr 7  ……………………… 
h) Załącznik nr 8  ……………………… 
i) Załącznik nr 9  ……………………… 
j) Załącznik nr 10 ……………………… 
k) Załącznik nr 11 ……………………… 
l) …………………………………………… 
m) …………………………………………… 
 
 
 
 
...............................................    ................................................ 
miejscowość i data      podpis i pieczęć uprawnionego 

       przedstawiciela Wykonawcy 
 
 



Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Przedmiot zamówienia - nazwa modułu Ilość 
licencji  Cena Netto  VAT% Cena Brutto Wartość Netto Wartość 

Brutto

1 Izba Przyjęć 3

2 Rejestracja Podstawowej Opieki Zdrowotnej 1

3 Gabinet Lekarski Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2

4 Gabinet Zabiegowy Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2

5 Rejestracja Poradni Specjalistycznej 6

6 Gabinet Lekarski Przychodni Specjalistycznej 15

7 Gabinet Zabiegowy Poradni Specjalistycznej 4

8 Rejestracja Oddziału 14

9 Gabinet Lekarski na Oddziale 50

10 Rejestracja Oddziału Chemioterapii 1

11 Gabinet Lekarski na Oddziale Chemioterapii 1

12 Rejestracja Stacji Dializ 1

13 Gabinet Lekarski Stacji Dializ 2

14 Rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 1

15 Gabinet Lekarski Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 2

16 Rejestracja Pracowni Diagnostycznych 1

17 Gabinet Lekarski Pracowni Diagnostycznej 4

18 Rejestracja Zakładu Patomorfologii 1

19 Gabinet Opisowy Zakładu Patomorfologii 2

20 Rejestracja Zakładu Bakteriologii 1
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21 Interfejsy do maszyn 1

22 Rejestracja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 2

23 Interfejsy do maszyn Zakładu Diagnostyki 
Laboratoryjnej 7

24 Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej 2

25 Gabinet Opisowy Zakładu Diagnostyki Obrazowej 5

26 Rejestracja Rehabilitacji 1

27 Gabinet Lekarski Rehabilitacji 1

28 Gabinet zabiegowy Rehabilitacji 3

29 Blok Operacyjny 3

30 Apteczka Oddziałowa 14

31 Apteka Szpitalna 3

32 Archiwym Zakładowe 1

33 Raporty Pielęgniarskie 1

34 Zakażenia Szpitalne 2

35 Statystyka Medyczna 10
-  zł             -  zł             

Wartość Netto ……………...……...…………………..
VAT ………………..…......…...…………………………
Wartość Brutto ……………….….....………………….
Słownie …………………………………………………..
………………………………………………………………

Razem:   
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Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Przedmiot zamówienia - dostawa Ilość  Cena Netto  VAT% Cena Brutto Wartość Netto Wartość 
Brutto

36 Licencja na Serwer Bazy Danych - 1 Procesor 1
-  zł             -  zł             

Wartość Netto ……………...……...…………………..
VAT ………………..…......…...…………………………
Wartość Brutto ……………….….....………………….
Słownie …………………………………………………..
………………………………………………………………

Lp. Serwis pogwarancyjny Ilość    
m-cy  Cena Netto  VAT Cena Brutto Wartość Netto Wartość 

Brutto

1 Miesięczna kwota pogwarancyjnej umowy serwisowej 
(obejmujący min. 6 godzin serwiswoych) 24

-  zł             -  zł             

Wartość Netto ……………...……...…………………..
VAT ………………..…......…...…………………………
Wartość Brutto ……………….….....………………….
Słownie …………………………………………………..
………………………………………………………………

Razem:   

Razem:   
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Lp. Wartość Netto VAT% Wartość 
Brutto

1
2

3

4

5

-  zł              -  zł              

Wartość Netto ……………...……...…………………..
VAT ………………..…......…...…………………………
Wartość Brutto ……………….….....………………….
Słownie …………………………………………………..
………………………………………………………………

Pieczątka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy 

…………………………………………

Szkolenia w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym dla 
administratorów (3 osoby) w zakresie administrowania 

serwerowego systemu operacyjnego i bazy danych odpowiednich 
dla oferowanego ZSI 

Inne usługi przewidziane przez wykonawcę, których wykonanie 
jest konieczne do poprawnego działania ZSI

Razem:   

Przedmiot zamówienia - usługi

Kompletna instalacja ZSI
Komplleksowe wdrożenie ZSI

Szkolenia z zakresu całości oferowanego oprogramowania dla 
użytkowników (min. 450 osób) i administratorów (3 osoby) w 

ilości min. 20 roboczodni

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Łączna wartość oferty netto ……………………………………

Łączna wartość oferty brutto ……………………………………
Vat ………………………………………………………………………

Słownie: ………………………………………………………………
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UMOWA nr ….. zawarta w dniu ...................... 2007 roku 
 
pomiędzy 
 
Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 
 
reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora - Leszka Bonnę 
 
zwanym „Zamawiającym”, 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………...........................   
 
reprezentowanym przez: 
 
1. ………………………….  - ………………………………. 
2. ………………………….    - ………………………………. 
 
zwanym „Wykonawcą” 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, zwanego  

w dalszej części „ZSI”, spełniającego wymagania techniczno-użytkowe, określone 
szczegółowo w tabeli parametrów wymaganych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, zainstalowania, wdrożenia i uruchomienia ZSI  
w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, określa specyfikacja 
wymaganych właściwości systemu stanowiąca Załącznik nr 1, oraz wykaz licencji 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do modyfikacji oferowanego ZSI w zakresie wszystkich 
niespełnionych wymagań i parametrów (maksymalnie do 10% wymaganych właściwości 
systemu stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ) i dostosowania ZSI do wymagań 
zamawiającego do dnia rozpoczęcia wdrażania systemu. W przypadku niespełnienia 
niniejszego zobowiązania zamawiający wypowie umowę zawartą z wykonawcą.∗ 

5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
• przeprowadzenia szkoleń z zakresu całości oferowanego oprogramowania dla 

użytkowników (min. 450 osób) i administratorów (3 osoby), (w ilości min. 20 
roboczodni szkoleniowych), 

• dokonania parametryzacji ZSI zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
• dostosowania oferowanego ZSI do potrzeb i wymagań Zamawiającego, 
• serwisu, utrzymania, bieżącej aktualizacji ZSI licząc 1 rok od daty podpisania 

ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego ZSI. 
• zapewnienia współpracy systemu ze specjalizowanymi systemami urządzeń 

medycznych,  
• udzielenia Zamawiającemu praw zezwalających na bezterminowe użytkowanie 

oprogramowania aplikacyjnego ZSI, 
• przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac szkoleniowych i wdrożeniowych 

dla każdego z etapów (Załącznik nr 5 do niniejszej umowy), 
• dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji (użytkownika, 

administratora),  

                                                           
∗ jeżeli dotyczy 
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• zapewnienia stałości wsparcia i bieżącego dostosowywania systemu do zmieniających 
się potrzeb i wymogów prawnych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji, 

• szkolenia w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym dla administratorów w zakresie 
administrowania serwerowego systemu operacyjnego i bazy danych odpowiednich dla 
oferowanego ZSI, 

• zapewnienia możliwości zakupu dodatkowej licencji w trakcie obwiązywania umowy 
po cenach nie wyższych niż wynikające niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie wchodzące w skład systemu 

wraz z dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalować na własny koszt 
w punktach wskazanych w § 1 ust. 2, dokonać uruchomienia i wdrożenia systemu oraz 
przeszkolenia bezpośrednich użytkowników w terminach określonych w załączniku nr 5 
(harmonogram wdrożeń). 

2. Wykonawca dostarczy oprogramowanie ZSI w wersji polskojęzycznej. 
3. Wykonawca udzieli bezterminowej niewyłącznej licencji na dostarczone oprogramowanie 

zgodnie ze wzorami umów licencyjnych określonych w Załączniku nr 4 do niniejszej 
umowy. 

4. Wykonawca wraz z systemem dostarczy do bezpośrednich użytkowników instrukcje 
obsługi systemu w języku polskim.  
 

§ 3 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie w wysokości: ……………………………….. zł brutto (w tym koszt serwisu 
pogwarancyjnego w wysokości: ………………………….. zł brutto). 
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………./100. 

2. Zamawiający zapłaty dokona w 36 równych, miesięcznych ratach wynoszących 
……………. ……… zł brutto. Słownie: ……………………………………………………………… . 
(nie dotyczy kosztów serwisu pogwarancyjnego). 

3. Pierwsza rata dokonana zostanie do końca miesiąca następującego po miesiącu 
rozpoczęcia wdrożenia. Kolejne raty płatne do końca każdego miesiąca. 

4. W ramach serwisu pogwarancyjnego Zamawiający zapłaty dokona w 24 równych, 
miesięcznych ratach wynoszących …………….……… zł brutto.  
Słownie: ………………………………………………………………………………………………/100. 

5. Pierwsza rata dokonana zostanie do końca miesiąca następującego po miesiącu 
rozpoczęcia serwisu pogwarancyjnego. Kolejne raty płatne do końca każdego miesiąca. 

6. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek 
bankowy Zamawiającego. 

 
§ 4 

 
1. Odbiór poszczególnych elementów systemu dokonany będzie w miejscach ich 

zainstalowania u bezpośrednich użytkowników w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego. Protokół odbioru podpisany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego 
oraz przedstawiciela bezpośredniego użytkownika. Zamawiający przystąpi do odbioru 
poszczególnych elementów systemu oraz całości systemu najpóźniej w ciągu 3 dni od 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich przekazania. 

2. Odbiór całości systemu wraz z weryfikacją jego sprawnego działania nastąpi po odbiorze 
poszczególnych jego elementów w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie później niż  
w okresie dwóch tygodni od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1. Protokół 
odbioru całości systemu podpisany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe zrealizowanie zamówienia w wysokości równowartości 0,1 % wartości 
niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki, 
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b) w wysokości 0,1% wartości wadliwego elementu za każdy dzień zwłoki w razie 
nie usunięcia stwierdzonych wad w terminie gwarancyjnym, 

c) w przypadku nieusunięcia wad w terminie gwarancyjnym i nieprzystąpienia 
do usuwania wad po kolejnym wezwaniu Zamawiający lub za jego wiedzą 
bezpośredni użytkownik, będzie miał prawo zlecić usunięcie wad innemu 
podmiotowi, a kosztami w pełnej wysokości obciążyć Wykonawcę. 

2. W przypadku niewykonania całego zakresu przedmiotu umowy we wskazanym  
w umowie terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości przedmiotu umowy. 

3. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych z zastrzeżeniem § 14 ust. 3. 

 
§ 6 

 
1. Okres bezpłatnej gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia potwierdzonego 

protokolarnie odbioru końcowego, przekazania dokumentacji technicznej i kart 
gwarancyjnych.  

2. Wykonawca będzie świadczyć serwis gwarancyjny na zasadach określonych 
w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Zgłoszenia o awariach dokonywane będą na zasadach określonych w Załączniku nr 3 
do niniejszej umowy. 

4. Czas reakcji serwisu liczy się od momentu otrzymania pierwszej informacji o awarii 
(faks, e-mail). 

5. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji zobowiązań gwarancyjnych wynikających  
z niniejszej umowy okres gwarancji podlega wydłużeniu o czas zaistniałej zwłoki. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny na zasadach 
określonych we wzorze umowy na serwis ZSI (Załącznik nr 6 do niniejszej umowy). 

 
§ 7 

 
1. Nie stanowi naruszenia niniejszej Umowy niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań, wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą. Dla potrzeb niniejszej 
Umowy Strony przyjmują, że za siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, 
zewnętrzne, na które żadna ze Stron nie ma wpływu i któremu nie może zapobiec. 
Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności: klęski żywiołowe, działania wojenne, 
strajki, zamieszki, akty terrorystyczne, zakłócenia w obrocie towarowym lub transferze 
środków finansowych wywołane zastosowaniem środków zapobiegawczych przed aktami 
terrorystycznymi. 

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przedłużeniu o czas 
trwania siły wyższej. 

3. Strona niezwłocznie po wystąpieniu siły wyższej mającej wpływ na terminowe  
i prawidłowe wykonanie Umowy, powiadomi na piśmie drugą Stronę o powyższym 
zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto tj. kwotę …………………. zł.  
Słownie: ………………………………………………………………………………. złotych w formie 
…………………………………………………………………………….. od dnia podpisania umowy. 

2. Strony postanawiają, że 20% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
jest przeznaczone na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 80% 
przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania prac. 

3. Część zabezpieczenia w wysokości 80% gwarantującą zgodnie z umową wykonanie prac 
zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po potwierdzonym protokolarnie odbiorze końcowym 
(wniesiona do dnia podpisania umowy). 

4. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 20% tj. kwotę …………… zł. Słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
zostanie wniesiona przez Wykonawcę w ciągu 14 dni po odbiorze końcowym wykonania 
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przedmiotu zamówienia, a będzie ona zwolniona najpóźniej w ciągu 14 dni od upływu 
okresu gwarancyjnego określonego w § 6.  

 
§ 9 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż: 

• jest uprawniony do świadczenia usług wymienionych w  §1, 
• jego pracownicy posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne aby wykonać 

prace, o których mowa w §1. 
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat 

drugiej strony, w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod 
działania, jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych 
informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby 
narazić tę stronę na szkodę.  

3. Za działania strony w przypadkach, o których mowa w ust. 2 uważać się będzie działania 
wszystkich osób związanych z działalnością tej strony na podstawie umowy o pracę, 
powołania lub umowy cywilnoprawnej, jak również innych podmiotów, które otrzymały 
takie informacje w związku z łączącymi je ze stroną kontaktami, w tym zwłaszcza 
handlowymi.  

4. Strona odpowiada za naruszenia dóbr osób prawnych i fizycznych określonych powyżej 
jak za swoje własne.  

5. Klauzula poufności wiąże strony także po rozwiązaniu umowy i to bezterminowo. 
6. Strona, która w wyniku naruszenia postanowień tej umowy poniesie stratę będzie 

uprawniona do dochodzenia odszkodowania za straty rzeczywiste wynikające z takiego 
naruszenia. 

7. Strony ustalają, że Wykonawcy przysługuje uprawnienie do umieszczenia danych 
Zamawiającego oraz ogólnej informacji dotyczącej przedmiotu realizowanej umowy 
w liście referencyjnej klientów oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 
Skorzystanie z tego uprawnienia nie wymaga dodatkowej zgody zamawiającego i nie 
stanowi naruszenia klauzuli poufności. 

 
§ 10 

 
1. Do kierowania pracami z ramienia Wykonawcy wyznacza się ………………………………….. 
2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający 

wyznacza ……………………………. . 
 

§ 11 
 
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu 
praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, wyłączną odpowiedzialność z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

§ 12 
 
1. Strony zobowiązują się wykonywać wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy 

zgodnie z ich najlepszą wiedzą i należytą starannością. 
2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe tj. zgodne z przyjętymi zasadami 

obsługi systemów, kopiowanie danych i aplikacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
przechowywania nośników. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do strat rzeczywistych poniesionych 
przez Zamawiającego „damnum emergens” z powodu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, przy czym 
Wykonawca będzie odpowiadać jedynie za szkody wynikłe z jego winy. Odpowiedzialność 
ta nie obejmuje strat niebędących normalnym następstwem takiego niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań (tj. szkód pośrednich) ani utraconych korzyści 
„lucrum cessans”. 
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§ 13 

 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164  
z 2006 roku, poz. 1163 t.j.). 

3. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
         WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja wymaganych właściwości systemu, 
Załącznik nr 2 – Wykaz licencji, 
Załącznik nr 3 – Serwis gwarancyjny, 
Załącznik nr 4 – Wzory umów licencyjnych, 
Załącznik nr 5 – Harmonogram wdrożenia, 
Załącznik nr 6 – Wzór umowy na serwis pogwarancyjny ZSI. 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
Wzór umowy 

  25

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy stanowić będzie złożony przez Wykonawcę w ofercie formularz 
wymaganych właściwości systemu (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ). 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy stanowić będzie wykaz licencji będących przedmiotem 
zamówienia przygotowany na podstawie zał. nr 2 do SIWZ. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy  
 
Serwis gwarancyjny 

 
Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, zgodnie z następującymi wymaganiami: 
• Serwis gwarancyjny świadczony będzie w dni robocze w godzinach od 800 do 1800. 

Jeśli zgłoszenie awarii nastąpi po godzinie 1800, za czas jej zgłoszenia przyjmuje się 
godzinę 800 pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu awarii. 

• Czas reakcji serwisu na usterki uniemożliwiające pracę całego ZSI do 2 godz. licząc 
od czasu zgłoszenia z czasem usunięcia usterki do 8 godz., 

• Czas reakcji serwisu na usterki niewpływające na pracę całego ZSI do 2 godz. od 
czasu zgłoszenia z czasem usunięcia usterki do 48 godz.,  

• Zapewnienie zamawiającemu …………… godzin wizyt serwisowych w miesiącu przez 
cały okres trwania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.,  

• Okresem rozliczeniowym w zakresie wykonanych godzin serwisowych będzie 1 rok. 

 
Zasady zgłoszenia awarii systemu: 

 
Wszelkie awarie zaistniałe w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym 
Zamawiający (lub upoważniony użytkownik) zgłasza do ……………………………………. 
telefonicznie lub faksem w dni robocze w godz. 800-1600 lub całodobowo pod nr tel.  
………….. . 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do umowy stanowić będą umowy licencyjne, których wzory Wykonawca 
dołączy do złożonej w trakcie postępowania oferty. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 do umowy stanowić będzie złożony przez Wykonawcę w ofercie 
harmonogram prac szkoleniowych i wdrożeniowych dla każdego z etapów (przygotowany 
zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ opisującym poszczególne etapy wdrożeń). 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 do umowy stanowić będzie umowa na serwis pogwarancyjny, której wzór 
(zgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w zał. nr 11 do SIWZ) Wykonawca 
dołączy do złożonej w trakcie postępowania oferty. 
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(pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
 
oświadczam, że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności związanej z wykonaniem zamówienia publicznego na 
dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego, (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień); 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez 
zastrzeżeń. 

 
 
 
.............................................    ............................................... 
miejscowość i data      pieczęć i podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
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Wymagane właściwości systemu 
 

L.P. Wymóg Spełnienie 
(tak/nie) 

 Interfejs  
1.  Interfejs użytkownika w języku polskim  
2.  Zgodność interfejsu ze standardami systemu Windows  
3.  Interfejs w różnych modułach systemu stosuje jednolite standardy komunikacji  

z użytkownikiem 
 

 Wymagania systemowe  
4.  Oprogramowanie aplikacyjne dostępne w wersjach na Windows 95, 98, 2000, XP lub 

nowsze 
 

5.  System w architekturze klient-serwer oparty na wielodostępnej, transakcyjnej bazie 
danych 

 

6.  Wszystkie moduły oprogramowania wykorzystują bazę danych jednego producenta  
 Cechy ogólne  
7.  Obsługa słowników ICD-9, ICD-10, GUS, BLOZ dostarczonych z systemem  
8.  Możliwość parametryzowania pracy systemu, aplikacji, użytkownika   
9.  Możliwość definiowania wartości domyślnych zależnych od programu - np. domyślnej 

ilości kopii druków 
 

10.  Kilkustopniowa kontrola wersji oprogramowania z możliwością blokady działania wersji 
starszych od obowiązujących 

 

11.  Ostrzeżenie dla wersji nieaktualnej, ale dopuszczalnej  
12.  Blokada uruchomienia dla wersji nieaktualnej  
 Bezpieczeństwo systemu  
13.  Obsługa haseł, uprawnień, loginów   
14.  Zarządzanie uprawnieniami z poziomu jednej aplikacji zarządczej   
15.  Dostęp do opcji programów zależny od uprawnień   
16.  Rozbudowany system historii oraz kontroli haseł i ich ważności  
17.  Kontrola unikalności i złożoności hasła  
18.  Możliwość definiowania maksymalnego okresu ważności hasła  
 Kartoteka pacjenta  
19.  Dane pacjenta przechowywane są jednokrotnie, w kartotece dostępnej ze wszystkich 

wymagających tego modułów systemu 
 

20.  Pacjent otrzymuje unikalny identyfikator, różny od numeru PESEL, wykorzystywany do 
identyfikacji w dokumentacji całej placówki (lecznictwie otwartym, zamkniętym, 
diagnostyce, POZ) 

 

21.  Jednolita obsługa kartoteki pacjentów w różnych częściach systemu  
22.  Możliwość wyszukiwania pacjenta wg identyfikatora, numeru PESEL oraz nazwiska  

i imienia 
 

23.  Kontrola poprawności numeru PESEL pacjenta w sensie zgodności z zasadami 
tworzenia tego numeru 

 

24.  Kontrola unikalności numeru PESEL w obrębie kartoteki pacjentów  
25.  Dane adresowe pacjenta wpisywane są z wykorzystaniem klasyfikacji GUS dla wyboru 

miejscowości 
 

26.  Kartoteka zawiera dane osobowe pacjenta (imię ojca i matki, stan cywilny, nazwisko 
panieńskie, imię i nazwisko małżonka, NIP, miejsce urodzenia, informacje o osobie 
zawiadamianej w razie problemów) jego dane adresowe, informacje o zatrudnieniu, 
ubezpieczeniach, przynależności do oddziału NFZ. 

 

 Rejestracja przychodni  
27.  Umawianie na badania – na wybrany dzień   
28.  Umawianie na badania – na wybraną godzinę  
29.  Kilkustopniowy proces umówienia i rejestracji pacjenta  

- umówienie z wyprzedzeniem jest rezerwacją terminu 
- rejestracja jest potwierdzeniem przyjścia pacjenta 

 

30.  Podgląd listy pacjentów umówionych i zarejestrowanych na wybrany dzień  
31.  Wydruk listy pacjentów umówionych/zarejestrowanych wg gabinetów  
32.  Możliwość zarejestrowania pacjenta niezależnie od tego czy był wcześniej umówiony  
33.  Wyszukiwanie wolnych terminów badań – na wybrany dzień, do wybranego gabinetu,  

w podanym zakresie czasu 
 

34.  Wybór terminu umówienia lub rejestracji przez wskazanie konkretnego terminu 
(przewidzianego planem pracy) lub z możliwością podpowiedzi godziny „pierwszej 
wolnej” 

 

35.  Wyszukiwanie umówionych i zarejestrowanych badań pacjenta w dowolnym zakresie 
czasu  

 

36.  Generowanie żądania przeprowadzenia wywiadu pierwszorazowego przy pierwszej 
wizycie pacjenta w przychodni 

 

37.  Przy rejestracji pacjenta możliwość wprowadzenia danych ze skierowania  
38.  Wydruk biletu dla pacjenta, zawierający informacje o gabinecie oraz godzinie 

planowanego przyjęcia 
 

39.  Generowanie informacji do działu dokumentacji medycznej z poleceniem wyszukania 
istniejącej lub założenia nowej dokumentacji pacjenta 
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 Administracja rejestracji przychodni  
40.  Możliwość grupowania gabinetów pod kątem miejsca rejestracji  
41.  Ustalenie tygodniowego wzorca pracy gabinetów  
42.  Tworzenie bieżącego planu pracy gabinetu na podstawie wzorca   
43.  Zatwierdzenie planu pracy gabinetu na wybrany okres czasu  
44.  Możliwość zmiany planu pracy dla wybranego dnia (niezależnie od wzorca)  
45.  Ustalenie tygodniowego wzorca obsady gabinetów  
46.  Tworzenie bieżącego planu obsady gabinetów na podstawie wzorca  
47.  Zatwierdzenie planu obsady na wybrany okres czasu  
48.  Możliwość zmiany obsady dla wybranego dnia (niezależnie od wzorca)  
 Gabinet przychodni  
49.  Wybór rodzaju badania (konsultacja, porada, zabieg, wywiad pierwszorazowy)  
50.  Możliwość tworzenia schematów badania zależnych od rodzaju badania  
51.  Elementami schematu badania powinny być co najmniej:  

- opis lekarski 
- wyniki diagnostyczne (pobierane z innych modułów systemu) 
- rozpoznanie icd10, z podziałem na zasadnicze i współistniejące 
- druki zaświadczeń i skierowań (na zewnątrz placówki) 
- skierowania do innych komórek placówki 
- rozliczenie świadczeń udzielonych w czasie wizyty 

 

52.  Edycja opisu możliwa jest do momentu zatwierdzenia opisu (z możliwością powrotu do 
opisu przerwanego) 

 

53.  Zatwierdzenie opisu całkowicie blokuje możliwość zmian  
54.  Zakończony opis można uzupełnić przez stworzenie adnotacji  
55.  Ustalanie wymagalności elementów schematu badania  
56.  Możliwość tworzenia różnych schematów badania  
57.  Podgląd opisów badań przychodni  
58.  Dostęp do wyników diagnostycznych całego szpitala  
59.  Porównywanie wyników badań diagnostycznych z normami  
60.  Oglądanie i kopiowanie wykresów powstałych na podstawie badań diagnostycznych  
61.  Możliwość graficznego przedstawiania wyników laboratoryjnych  
62.  Tworzenie opisu badania według schematu z użyciem gotowych zdań opisu  
63.  Ustalanie wymaganych elementów schematu badania  
64.  Wklejanie wyników badań diagnostycznych do własnego opisu badania  
65.  Generowanie/drukowanie skierowań i zaświadczeń wypełnionych automatycznie na 

podstawie danych z systemu 
 

66.  Możliwość tworzenia i drukowania karty zgłoszenia dla rejestru nowotworów złośliwych, 
w ramach opisu badania lekarskiego 

 

67.  Skierowanie do szpitala z wygenerowaniem wpisu do księgi oczekujących i rejestru 
umówień 

 

68.  Wgląd w protokoły operacyjne pacjenta  
69.  Możliwość (zależnie od uprawnień) drukowania całej historii leczenia pacjenta  
70.  System zatwierdzania opisów badań, możliwość uzupełniania zatwierdzonego opisu   
71.  Możliwość kopiowania do schowka systemowego opisów tworzonych w aplikacjach 

gabinetowych 
 

72.  Wydruk standardowy - dla załączenia w dokumentacji medycznej pacjenta  
73.  Odnotowanie faktu stworzenia dodatkowych druków (skierowania, zaświadczenia)  

w ramach opisu badania 
 

74.  Możliwość anulowania zatwierdzeń opisów badań pacjenta  
75.  Zmiana terminów edycji i tworzenia opisów badań pacjenta   
 Administracja gabinetu przychodni  
76.  Definiowanie standardowych elementów opisu lekarskiego w formie gotowych zdań,  

z możliwością ich grupowania i parametryzacji 
 

77.  Zdania opisu mogą zawierać parametry do wprowadzania w trakcie tworzenia opisu. 
Mogą to być liczby, teksty lub elementy list wyboru 

 

78.  Możliwość definiowania wartości normatywnych dla parametrów liczbowych zdań 
opisów 

 

79.  Możliwość definiowania wartości domyślnych dla parametrów tekstowych zdań opisów  
80.  Możliwość definiowania list wyboru do użycia w parametrach zdań opisów  
81.  Możliwość definiowania wartości domyślnych dla parametrów listowych zdań opisów  
82.  Administrowanie terminami tworzenia i zatwierdzania opisów badań  
83.  Ustalenie obsady medycznej poprzez wybór z dostępnej listy pracowników placówki  
 Stacja Dializ  
84.  Rejestracja – funkcjonalność jak Rejestracja Przychodni  
85.  Gabinet – funkcjonalność jak Gabinet Przychodni  
 Szpitalny Oddział Ratunkowy  
86.  Rejestracja – funkcjonalność jak Rejestracja Przychodni  
87.  Gabinet – funkcjonalność jak Gabinet Przychodni  
 Rejestracja POZ  
88.  Funkcjonalność jak Rejestracja Przychodni  
89.  Możliwość wprowadzania deklaracji POZ  
90.  Dezaktywacje deklaracji POZ  
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 Gabinet POZ  
91.  Funkcjonalność jak Gabinet Przychodni  
92.  Możliwość drukowania zwolnień lekarskich na oryginalnych formularzach  
 Gabinet zabiegowy POZ  
93.  Funkcjonalność jak Gabinet Zabiegowy  
 Rejestracja radiologii  
94.  Funkcjonalność jak w rejestracji przychodni  
 Gabinet radiologii  
95.  Funkcjonalność jak w gabinecie przychodni   
96.  Możliwość grupowania zdefiniowanych zdań opisów pod względem typów badań  

(np. mammografia i jej zdania opisów, RTG klatki piersiowej i jego zdania opisów) 
 

97.  Przeglądanie opisów badań wcześniej wykonanych w danym gabinecie  
98.  Przeglądanie wyników badań dowolnego pacjenta  
 Administracja gabinetu radiologii  
99.  Funkcjonalność jak w administracji gabinetu przychodni  
 Rejestracja rehabilitacji  
100.  Funkcjonalność jak w rejestracji przychodni  
 Gabinet rehabilitacji  
101.  Funkcjonalność jak w gabinecie przychodni  
102.  Współpraca z rejestracją zabiegów rehabilitacyjnych  
 Zabiegi rehabilitacji  
103.  Funkcjonalność jak w  rejestracji przychodni  
104.  Możliwość umówienia pacjenta na serię zabiegów zgodnie ze skierowaniem 

wystawionym w gabinecie 
 

105.  Możliwość powielenia planu umówień na kolejne dni  
106.  Możliwość podglądu wszystkich umówionych czy zarejestrowanych zabiegów pacjenta 

(seria zabiegów) 
 

 Administracja rehabilitacji  
107.  Funkcjonalność jak administracja przychodni  
 Ambulatorium chemioterapii  
108.  Funkcjonalność jak gabinet przychodni  
109.  Tworzenie harmonogramu leczenia chemicznego pacjenta  
110.  Drukowanie recepty jednorazowego podania zestawu leków  
111.  Generowania zleceń na podanie leków cytostatycznych   
112.  Generowanie zleceń na wykonanie leków cytostatycznych do pracowni  
113.  Drukowanie karty chemicznej - harmonogramu podania leków, z dawkami 

zaplanowanymi i zatwierdzonymi 
 

 Administracja ambulatorium chemioterapii  
114.  Funkcjonalność jak w administracji gabinetu przychodni  
115.  Tworzenie schematów leczenia chemicznego  
 Izba przyjęć  
116.  Funkcje kartoteki pacjenta jak w rejestracji przychodni  
117.  Przyjęcie pacjenta na pobyt szpitalny z uzupełnieniem danych ze skierowania  
118.  Automatyczne wypisanie z księgi oczekujących  
119.  Automatyczne nadawanie numeru księgi głównej  
120.  Możliwość wprowadzania danych personalnych i adresowych osób upoważnionych przez 

pacjenta do otrzymywania informacji o przebiegu jego leczenia 
 

121.  Drukowanie karty informacyjnej  
122.  Generowanie zlecenia założenia lub wyszukania dokumentacji medycznej pacjenta   
123.  Możliwość założenia dokumentacji medycznej dla pacjenta w momencie przyjęcia na 

pobyt oddziałowy 
 

124.  Księga główna szpitala z możliwością drukowania  
125.  Kontrola kompletności danych do wydruku księgi głównej (pobyty zamknięte)  
126.  Księga oczekujących z możliwością drukowania  
127.  Odmowa przyjęcia do szpitala – wpis do księgi odmów  
128.  Kontrola faktu powiadomienia pacjenta o przyjęciu do szpitala  
129.  Podgląd umówień pacjentów do szpitala wg wybranego lub wszystkich oddziałów  
130.  Kontrola otwartych pobytów szpitalnych pacjenta  
 Rejestracja oddziału /zakładu  
131.  Otwieranie pobytu oddziałowego   
132.  Przydzielanie pacjentowi sali/łóżka oraz lekarza prowadzącego  
133.  Wprowadzanie informacji na temat rozpoznań klinicznych oraz wykonanych procedur 

medycznych  
 

134.  Wybór typu świadczenia  
135.  Wybór trybu wypisu pacjenta z oddziału  
136.  Wydruk karty statystycznej   
137.  Informacje o zajętych i wolnych łóżkach z podziałem na sale  
138.  Informacje o obsadzie pielęgniarskiej na poszczególnych zmianach  
139.  Liczba przyjęć, wypisów i zgonów na oddziale w danym dniu  
140.  Informacje o przepustkach   
141.  Informacje o przeniesieniach na inny oddział   
142.  Informacje o liczbie i rodzajach przeprowadzonych zabiegów  
143.  Informacje o stanie zdrowia pacjentów  
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144.  Pogląd księgi oddziałowej /zakładowej  
145.  Księga oczekujących w danym oddziale (podgląd, edycja i wydruk)  
146.  Kontrola otwartych pobytów oddziałowych  
147.  Możliwość odnotowania zgonu pacjenta z podaniem przyczyny bezpośredniej (wg ICD-

10) 
 

 Gabinet lekarski na oddziale /w zakładzie  
148.  Funkcjonalność jak gabinet przychodni  
149.  Wybór pacjenta zgodnie z jego przypisaniem do lekarza prowadzącego   
150.  Wybór rodzaju badania (przyjęcie na oddział, wywiad pierwszorazowy, obserwacja, 

konsultacja, epikryza) 
 

151.  Kilkustopniowy proces tworzenia opisu badania 
  - edycja opisu możliwa jest do momentu zatwierdzenia opisu 
    (z możliwością powrotu do opisu przerwanego) 
  - zatwierdzenie opisu całkowicie blokuje możliwość zmian 
  - zakończony opis można uzupełnić przez stworzenie adnotacji 

 

152.  Drukowanie dziennych obserwacji oraz całej historii pobytu po wpisaniu epikryzy  
153.  Drukowanie karty informacyjnej dla pacjenta przy wypisie z oddziału  
154.  Kontrola kompletności dokumentacji medycznej pacjenta  
 Administracja oddziału /zakładu  
155.  Funkcjonalność jak w administracji gabinetu przychodni   
156.  Nadawanie salom na oddziale indywidualnych oznaczeń w celu ich identyfikacji  
157.  Określenie ilości łóżek dla sal  
158.  Ustalenie obsady medycznej oddziału poprzez wybór z dostępnej listy pracowników 

placówki 
 

 Blok operacyjny /gabinet zabiegowy   
159.  Planowanie zabiegów z rozdzieleniem na poszczególne sale operacyjne/gabinety 

zabiegowe 
 

160.  Umawianie na zabieg do wybranej sali operacyjnej/gabinetu zabiegowego z informacją o 
kierującym na zabieg 

 

161.  Określenie informacji dotyczących zabiegu: 
- zespół operacyjny 
- rozpoznanie pacjenta: przedoperacyjne, pooperacyjne 
- rodzaj zabiegu wg icd-9 

 

162.  Generowanie i drukowanie protokołu operacyjnego  
163.  Tworzenie karty kosztów w czasie trwania zabiegu  
164.  Podgląd wyników pacjenta z całej placówki  
165.  Możliwość tworzenia zestawień zabiegów dla konkretnego pacjenta  
166.  Zestawienia ilości zabiegów w podanym okresie czasu na wybranych salach 

operacyjnych/gabinetach zabiegowych 
 

167.  Zestawienia z pracy chirurgów i asystentów (ilość wykonanych operacji i asyst  
w podanym zakresie czasu) 

 

 Administracja bloku operacyjnego/gabinetu zabiegowego  
168.  Możliwość definiowania rodzajów znieczuleń  
169.  Możliwość definiowania nazw poszczególnych sal operacyjnych/gabinetów zabiegowych  
170.  Możliwość definiowania listy pracowników bloku operacyjnego z podziałem na funkcje 

(np. chirurdzy, instrumentariuszki, anestezjolodzy itp.) Poprzez wybór z dostępnej listy 
pracowników placówki 

 

 Moduł obsługi kontraktów  
171.  Możliwość definiowania kontrahentów  
172.  Możliwość definiowania katalogu usług  
173.  Możliwość definiowania jednostek rozliczeniowych usług (pkt)  
174.  Możliwość ewidencjonowania podpisanych kontraktów, aneksów  
175.  Możliwość przedłużania okresu ważności kontraktów  
176.  Możliwość określenia miejsca wykonywania usług (jaki oddział, gabinet)  
177.  Programy rejestrujące rozliczenie usług, takie jak rejestracja przychodni, radiologii, 

gabinety poradni i oddziałów, umożliwiają zarejestrowanie usługi wykonanej 
pacjentowi, na podstawie wcześniej wprowadzonych w tym module kontraktów i usług 

 

 Laboratorium analityczne  
178.  Obsługa  zleceń na poszczególne badania laboratoryjne  
179.  Informacja o danych ze skierowania  
180.  Wybór gotowych zestawów badań  
181.  Wyświetlanie listy roboczej badań do wykonania  
182.  Zapisywanie wyników w trybie roboczym (bez publikacji)  
183.  Zatwierdzanie i publikowanie wyników w całym systemie  
184.  Porównywanie wykonanych wyników z normami (informacja czy wynik jest zgodny  

z normą, poniżej/powyżej normy) 
 

185.  Współpraca z analizatorami   
186.  Deklaracja zapewnienia integracji systemu ze wskazanymi przez zamawiającego 

analizatorami 
 

 Administracja laboratorium analitycznego  
187.  Zarządzanie słownikami   
 Laboratorium mikrobiologii i laboratorium histopatologii  
188.  Obsługa zleceń wykonania badań  



 
 
 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 
 
 

31

189.  Informacja o danych ze skierowania  
190.  Filtrowanie zleceń według statusu ich realizacji   
191.  Wprowadzanie opisu wyników  
192.  Wydruki wyników badań  
193.  Publikowanie wyników w systemie  
194.  Współpraca z analizatorami   
195.  Deklaracja zapewnienia integracji systemu ze wskazanymi przez zamawiającego 

analizatorami 
 

 Wyniki diagnostyczne i protokoły zabiegów   
196.  Laboratorium analityczne  
197.  Laboratorium mikrobiologii  
198.  Radiologia,  
199.  Patomorfologia  
200.  EEG i EKG  
201.  Diagnostyka kardiologiczna  
202.  Badania czynnościowe płuc  
203.  Rehabilitacja  
204.  Chirurgia  
205.  Chirurgia jednego dnia  
206.  Endoskopia  
207.  Rehabilitacja  
 Raporty pielęgniarskie  
208.  Aplikacje umieszczone w różnych jednostkach szpitala przesyłają dane do raportu 

centralnego 
 

209.  Kontrola i automatyczne zliczanie danych występujących w raporcie, (w tym: informacje 
o obsadzie pielęgniarskiej na poszczególnych zmianach, informacje o urlopach, 
zwolnieniach, chorobowych personelu, informacje o przepustkach, informacje  
o przeniesieniach na inny oddział) 

 

210.  Podgląd historii choroby dowolnego pacjenta, jego aktualnych i starszych wyników 
diagnostycznych 

 

211.  Tworzenie list ewakuowanych pacjentów  
 Statystyka medyczna / Moduł raportów  
212.  Możliwość wykonywania wcześniej zdefiniowanych raportów  
213.  Możliwość drukowania raportów  
214.  Możliwość zapisywania raportów w postaci plików csv  
215.  Wykresy w raportach  
 Karta statystyczna  
216.  Generowanie sprawozdań  
217.  Walidacja sprawozdań  
218.  Wczytywanie potwierdzeń sprawozdań  
 Archiwum medyczne  
219.  Filtrowanie listy zleceń według statusu realizacji zlecenia, przy czym grupy te mogą być 

wyświetlane do wyboru jednocześnie, kilka z nich lub pojedynczo 
 

220.  Wyświetlanie zleceń priorytetowych (zgodnie z funkcją cito i z chronologią pojawiania 
się zleceń w systemie) oraz pacjentów pierwszorazowych 

 

221.  System powiadamiania o lokalizacji dokumentacji medycznej pacjenta  
222.  Generowania zleceń dla spotkań wcześniej zaplanowanych/umówionych  
223.  Generowania „ręczne” zleceń w razie zaistniałej potrzeby   
224.  Odbiór dokumentacji medycznej pacjenta z wykorzystaniem czytników kodów 

paskowych 
 

225.  Wydruk etykiet: imię nazwisko pacjenta, id pacjenta, kod kreskowy  
226.  Wydruk danych osobowych pacjenta jako pierwszej strony historii choroby  
227.  Informacje o historii przekazywania dokumentacji z możliwością wyświetlenia ilości 

ostatnich przekazań  
 

228.  Współpraca z archiwum zakładowym  
229.  Protokoły przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego – spis zdawczo-

odbiorczy 
 

 Archiwum zakładowe  
230.  Przyjęcie dokumentacji indywidualnej pacjenta z Archiwum Medycznego na podstawie 

spisu zdawczo-odbiorczego (czytnik kodu kreskowego) 
 

231.  Przyjęcie dokumentacji zbiorczej z całej placówki  
232.  Przekazanie dokumentacji do archiwum państwowego  
233.  Brakowania dokumentacji zbiorczej  
234.  Wypożyczenie dokumentacji – adnotacja w systemie o komórce organizacyjnej i osobie 

wypożyczającej 
 

235.  Odbiór dokumentacji indywidualnej lub zbiorczej  
236.  Określenie położenia dokumentacji (regał, półka)  
237.  Znakowanie dokumentacji (wydruk etykiet z kodem kreskowym)  
238.  Zestawienia: spis zdawczo-odbiorczy, lista przekazanej, wypożyczonej, odebranej  

i brakowanej dokumentacji indywidualnej i zbiorczej 
 

 Gospodarka magazynowa – apteka i apteczka oddziałowa  
239.  Obsługa bilansu otwarcia  
240.  Obsługa przychodów  
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241.  Obsługa rozchodów  
242.  Obsługa dokumentów korygujących przychód, rozchód oraz cenę  
243.  Inwentaryzacja   
244.  Zarządzanie i obsługą słowników towarów/leków, jednostek miar, branż i grup 

towarowych oraz wyróżników 
 

245.  Zestawienie dokumentów, przychodów, rozchodów za wybrany okres  
246.  Zestawienie kartotek   
247.  Zestawienie rozchodów na ośrodki kosztów, magazyny i na pacjenta  
248.  Raport księgowy  
249.  Obsługa produkcji leków przeciwbólowych, cytostatycznych na podstawie szablonów   
250.  Obsługa szablonów produkcji leków   
251.  Obsługa zleceń elektronicznych z apteczek oddziałowych w aptece   
252.  Obsługa systemu BLOZ, która umożliwia wczytywanie faktur w formie elektronicznej  
253.  Współpraca między apteką centralną a apteczką oddziałową i przychodnianą  
254.  Współpraca między apteką centralną a pracownią cytostatyków  
  Administrator systemu – zarządca uprawnień  
255.  Możliwość tworzenia nowego użytkownika systemu poprzez wybór z dostępnej listy 

pracowników placówki 
 

256.  Nadawanie użytkownikowi uprawnień do wybranych aplikacji i ich funkcji  
257.  Zarządzanie hasłami i ich złożonością  
258.  Zarządzanie parametrami systemowymi  
259.  Edycja uprawnień użytkowników  

 
 
 

• Wykonawca musi zadeklarować spełnienie 90% określonych w załączniku nr 5 do SIWZ 

parametrów i wymagań. Niespełnienie tego wymagania skutkuje odrzuceniem oferty 

jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego odnoszącymi się do przedmiotu 

zamówienia. 

 

• Niespełnienie do 10% warunków określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ na dzień 

składania ofert jest możliwe tylko przy jednoczesnym zobowiązaniu się Wykonawcy do 

zmodyfikowania oferowanego ZSI w zakresie wszystkich niespełnionych wymagań  

i dostosowanie ich do wymagań Zamawiającego do momentu rozpoczęcia wdrażania 

systemu. 

 

Łączna ilość wymagań spełnionych przez ZSI oferowany przez Wykonawcę: ………………………… 

Ilość wymagań niespełnionych przez ZSI oferowany przez Wykonawcę: ……………………………… 

 

Oświadczenie Wykonawcy: 

  

Wykonawca zobowiązuje się do modyfikacji oferowanego ZSI w zakresie wszystkich 

niespełnionych wymagań i parametrów i dostosowania ZSI do wymagań zamawiającego do dnia 

rozpoczęcia wdrażania systemu. W przypadku niespełnienia niniejszego zobowiązania 

zamawiający wypowie umowę zawartą z wykonawcą. 

 
 
 
 
.............................................    ............................................... 
miejscowość i data      pieczęć i podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
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Wykaz komórek organizacyjnych podlegających informatyzacji i ilość wymaganych 
licencji: 
 
Etap I 
 

Lp. Jednostka Organizacyjna Ilość 
Licencji 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
1. Rejestracja 2 
2. Interfejsy do maszyn 7 
Zakład Bakteriologii 
3. Rejestracja 1 
4. Interfejsy do maszyn 1 
Rejestracja i Informacja Poradni 
Specjalistycznych 
5. Rejestracja 6 

6. Gabinet Lekarski Poradni 
Specjalistycznych 15 

7. Gabinet Zabiegowy Poradni 
Specjalistycznych 4 

Archiwum Zakładowe 
8. Archiwum Zakładowe 1 
Raporty pielęgniarskie 
9. Raporty pielęgniarskie 1 
Statystyka Medyczna 
10. Statystyka Medyczna 10 

 
Etap II 
 

Lp. Jednostka Organizacyjna Ilość 
Licencji 

Zakład Diagnostyki Obrazowej 
1. Rejestracja 2 
2. Gabinet Lekarski  5 
Zakład Patomorfologii 
3. Rejestracja 1 
4. Gabinet Lekarski 2 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 
5. Rejestracja 1 
6. Gabinet Lekarski 2 
7. Gabinet Zabiegowy 2 
Pracownie Diagnostyczne 
8. Rejestracja 1 
9. Gabinet Lekarski 4 
Rehabilitacja 
10. Rejestracja 1 
11. Gabinet Lekarski 1 
12. Gabinet Zabiegowy 3 

 



Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 34

Etap III 
 

Lp. Jednostka Organizacyjna Ilość 
Licencji 

Stacja Dializ 
1. Rejestracja 1 
2. Gabinet Lekarski 2 
Oddział Dzienny Chemioterapii 
3. Rejestracja 1 
4. Gabinet Lekarski 1 
Blok Operacyjny 
5. Blok Operacyjny 3 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 
6. Rejestracja 1 
7. Gabinet Lekarski 2 
Izba Przyjęć do Szpitala 
8. Izba Przyjęć Planowa 1 
9. Izba Przyjęć Nieplanowa 1 

10. Izba Przyjęć Ginekologiczno-
Położnicza 1 

Oddziały Szpitalne 
11. Rejestracja Oddziału 14 
12. Gabinet Lekarski 50 
Apteka Szpitalna 
13. Apteka Szpitalna 3 
Apteczki Oddziałowe 
14. Apteczka Oddziałowa 14 
Dział Epidemiologii 
15. Zakażenia Szpitalne 2 

 
 



Rejestracja i Informacja
Poradnie Specjalistyczne

Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej

Zakład 
Bakteriologii

Archiwum 
Zakładowe

Statystyka 
Medyczna i 

Raporty Pielęgniarskie

Zakład Diagnostyki
Obrazowej

Zakład 
Patomorfologii 

Podstawowa Opieka 
Zdrowotna

Pracownie
Diagnostyczne

Rehabilitacja

Stacja Dializ Blok Operacyjny
Oddział Dzienny
Chemioterapii

Szpitalny Oddział
Ratunkowy

Izba Przyjęć
do Szpitala

Apteka Szpitalna

Apteczka Oddziałowa

Dział Epidemiologii

Oddziały 
Szpitalne

Załącznik Nr 7 do SIWZ
Schemat powiązań logicznych i przepływu informacji

 



Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

 36

 

 

Informacje o systemach informatycznych wymagających integracji: 

 

1. Dostosowanie oprogramowania w zakresie eksportów, które powinny być 

automatycznie zaczytywane do zewnętrznego systemu komputerowego 

części administracyjnej – system Finansowo-Księgowy firmy 

ComputerLand. 

2. Dostosowanie oprogramowanie w zakresie rozliczania miesięcznego 

naszego Szpitala z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia – zgodnie z obowiązującymi schematami 

rozliczeniowymi. 



Wykaz specjalizowanych systemów i urządzeń medycznych wymagających integracji Załącznik nr 9 do SIWZ

Lp. Nazwa Typ urządzenia Nr fabryczny Producent Dostawca Rok
produkcji Miejsce zainstalowania

1 Analizator do oznaczeń 
immunologicznych ELECSYS 1869-25 Roche Diagnostic  Roche Diagnostic 2007  Zakład Bakteriologii 

2 Analizator jonoselektywny AVL-988-3 1864 Roche Diagnostic  Roche Diagnostic 1995  Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej 

3 Analizator do analizy moczy MIDITRON JUNIOR II 8101741 Roche Diagnostic  Roche Diagnostic 1999  Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej 

4 Analizator równowagi kwasowo-
zasadowej CORNING 248 2366 Bayer Bayer 1996  Zakład Diagnostyki 

Laboratoryjnej 

5 Aparat do oznaczeń 
koagulologicznych ST-art4 A450011287 Roche Diagnostic  Roche Diagnostic 2000  Zakład Diagnostyki 

Laboratoryjnej 

6 Analizator hematologiczny SYSMEX XT-1800i 12533 ICN Instruments - Warszawa ICN Instruments - 
Warszawa 2004  Zakład Diagnostyki 

Laboratoryjnej 

7 Analizator biochemiczny INTEGRA 400+ 396745 Roche Diagnostic  Roche Diagnostic 2005  Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej 

8

Aparat do badań markerów 
nowotworowych,

sercowych, hormonów płciowych, 
tarczycowych

ELECSYS 2010 1723-13 Roche Diagnostic  Roche Diagnostic 2005  Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej 
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1. Etap I 

Etap ten obejmuje swoim zasięgiem następujące jednostki organizacyjne Szpitala: 

1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

2. Zakład Bakteriologii 

3. Rejestrację i Informację  

4. Gabinety Lekarskie i Zabiegowe Poradni Specjalistycznych 

5. Archiwum Zakładowe 

6. Raporty Pielęgniarskie 

7. Statystyka Medyczna 

Wdrożenie oprogramowania w w/w jednostkach organizacyjnych szpitala powinno 

zakończyć się do dnia 31 sierpnia 2007 roku. 

 

2. Etap II 
Etap ten obejmuje swoim zasięgiem następujące jednostki organizacyjne Szpitala: 

1. Zakład Diagnostyki Obrazowej 

2. Zakład Patomorfologii 

3. Podstawową Opiekę Zdrowotną 

4. Pracownię EEG i EKG 

5. Pracownię Endoskopowa 

6. Pracownię Diagnostyki Kardiologicznej 

7. Pracownię Badań Czynnościowych Płuc 

8. Pracownia Mammograficzna 

9. Rehabilitację 

Wdrożenie oprogramowania w w/w jednostkach organizacyjnych szpitala powinno 

zakończyć się do dnia 30 listopada 2007 roku. 

 

3. Etap III 

Etap ten obejmuje swoim zasięgiem następujące jednostki organizacyjne Szpitala: 

1. Stację Dializ 

2. Oddział Dzienny Chemioterapii 

3. Blok Operacyjny 

4. Szpitalny Oddział Ratunkowy 

5. Izby przyjęć do Szpitala 

6. Oddziały Szpitalne 

7. Aptekę Szpitalną 

8. Apteczki Oddziałowe 

9. Dział Epidemiologii 

 

Wdrożenie oprogramowania w w/w jednostkach organizacyjnych szpitala powinno 

zakończyć się do dnia 31 marca 2008 roku. 
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1. Serwis gwarancyjny 

 

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, zgodnie z następującymi wymaganiami: 

• pełna gwarancja na całość zamówienia 1 rok licząc od daty podpisania ostatecznego 

protokołu zdawczo-odbiorczego bez ponoszenia kosztów ze strony Zamawiającego,  

• pełen zakres obsługi serwisowej w okresie trwania gwarancji (wliczonego  

w cenę oferty), 

• dostępność zgłoszeń reklamacji i napraw,  

• czas reakcji serwisu na usterki uniemożliwiające pracę całego ZSI do 2 godz. licząc 

od czasu zgłoszenia z czasem usunięcia usterki do 8 godz., 

• czas reakcji serwisu na usterki nie wpływające na pracę całego ZSl do 2 godz. od 

czasu zgłoszenia z czasem usunięcia usterki do 48 godz.,  

• zapewnienie zamawiającemu min. 6 godzin wizyt serwisowych w miesiącu przez cały 

okres trwania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. Zadeklarowanie większej ilości 

wizyt jest kryterium ocenianym. Okresem rozliczeniowym w zakresie wykonanych 

godzin serwisowych będzie 1 rok. 

 

2. Serwis pogwarancyjny 

 
Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny, zgodnie z następującymi wymaganiami: 

• pełna realizacja usług serwisowych na całość zamówienia na okres 2 lat licząc od 

daty wygaśnięcia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego,  

• pełen zakres obsługi serwisowej w okresie trwania umowy, 

• dostępność zgłoszeń reklamacji i napraw,  

• czas reakcji serwisu na usterki uniemożliwiające pracę całego ZSI do 2 godz. licząc 

od czasu zgłoszenia z czasem usunięcia usterki do 8 godz., 

• czas reakcji serwisu na usterki nie wpływające na pracę całego ZSl do 2 godz. od 

czasu zgłoszenia z czasem usunięcia usterki do 48 godz.  

• zapewnienie zamawiającemu min. 6 godzin wizyt serwisowych w miesiącu przez cały 

okres trwania umowy. Zadeklarowanie większej ilości wizyt jest kryterium 

ocenianym. Okresem rozliczeniowym w zakresie wykonanych godzin serwisowych 

będzie 1 rok. 

 

 
 

………………………     ………………………………………… 
Miejscowość i data     Pieczątka i podpis uprawnionego 
       przedstawiciela Wykonawcy 
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Wykaz wykonanych zamówień 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie ZSI dla Szpitala 

Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, przedkładam wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw/y i usług 

zbliżonych do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.  

 

 

 

Lp. 

Zamawiający 

(nazwa, adres, nr tel, imię, nazwisko osoby 

kontaktowej) 

Przedmiot zamówienia 

- dostawy i wdrożenia modułów  

ZSI dla Szpitali 

Data wykonania Wartość brutto 

   Od …………………….  

   Od …………………….  

 

 

 

………………………………………         ………………………………………… 
miejscowość i data           pieczątka i podpis uprawnionego 
             przedstawiciela Wykonawcy 
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Informacje o szkoleniach dla administratorów Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego: 

 

Dostawca zobowiązuje się zorganizować dla trzech administratorów systemu 

informatycznego certyfikowane szkolenia z zakresu: 

 

1. Administrowania systemem Microsoft Windows 2003 Server. 

2. Administrowania bazą danych dostarczoną przez oferenta do siedziby 

zamawiającego. 

 

 

 
…………………………….      ………………………………………… 
Miejscowość i data      Pieczątka i podpis uprawnionego 
        przedstawiciela Wykonawcy 
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(pieczęć firmowa) 

 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez przedmiot zamówienia 

wymagań Zamawiającego 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu 

informatycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 

 

oświadczam, że: 

Oferowany przez …………………………………………… Zintegrowany 

System Informatyczny, zwanego w dalszej części „ZSI”, spełnia wymagania 

techniczno-użytkowe, określone szczegółowo przez zamawiającego w SIWZ.  

ZSI realizuje zadania związane z gromadzeniem i wydawaniem danych 

oraz statystyką, sprawozdawczością i analizą danych - w zakresie 

działalności medycznej dotyczącą świadczonych usług medycznych. 

Realizacja funkcji ZSI jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa  

w odniesieniu do zakresu funkcjonowania Zamawiającego wynikającymi  

z opublikowanych ustaw, zarządzeń, rozporządzeń i wytycznych: 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów. Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz innych dotyczących merytorycznie szpitali.  

 

 

 
 
 
.............................................    ............................................... 
miejscowość i data      pieczęć i podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 


