
 

 
Załącznik 1C po modyfikacji z dn. 15.11.18 

A. PRZENIESIENIE /KONWERSJA DANYCH 

 

1. Wykaz modułów obecnie używanego systemu 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość  

1 Finanse-Księgowość + Rachunek Kosztów (Asseco) limit użytkowników 13 

2 Rejestr Sprzedaży (Asseco) limit użytkowników 2 

3 Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń (Asseco) limit użytkowników 2 

4 Kasa (Asseco) limit użytkowników 2 

5 Windykacja (Asseco) limit użytkowników 1 

6 Gospodarka Materiałowa (Asseco) limit użytkowników 7 

7 Środki Trwałe (Asseco) limit użytkowników 1 

8 Elektroniczna Inwentaryzacja (licencja otwarta) (Asseco) bez limitu użytkowników 1 

9 Kadry (Asseco) limit użytkowników 7 

10 Płace (Asseco) limit użytkowników 3 

11 Zamówienia Publiczne  I Wewnętrzne (licencja otwarta) (Asseco) bez limitu użytkowników 1 

12 Ruch Chorych InfoMedica (Asseco) limit użytkowników 98 

13 Zlecenia – licencja otwarta (Asseco) bez limitu użytkowników 1 

14 Apteczka Oddziałowa InfoMedica (Asseco) limit użytkowników 17 

15 Apteka Szpitalna InfoMedica (Asseco) limit użytkowników 13 

16 Apteka Szpitalna AMMS (Asseco) limit użytkowników 1 

17 Laboratorium (Asseco) limit użytkowników 15 

18 
Pracownia Diagnostyczna PRO wraz z Rejestracją do Pracowni PRO oraz 
Statystyką PRO (Asseco) 

limit użytkowników 
7 

19 Przychodnia – Rejestracja AMMS (Asseco) limit użytkowników 14 

20 miniInfomedica (Asseco) limit użytkowników 3 

21 eZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie) licencja otwarta (Asseco) bez limitu użytkowników 1 

22 Symulator JGP (licencja otwarta) (Asseco) bez limitu użytkowników 1 

    

23 Zakażenia Szpitalne  (Kamsoft) limit stanowisk 3 

24 Laboratorium mikrobiologiczne  (Kamsoft) limit stanowisk 3 

 

Instancje bazy danych zawierają dane od roku 2005 i zajmują obecnie: 

w części medycznej (lecznictwo zamknięte, otwarte ok. 200GB,  

w części administracyjnej     ok. 20 GB. 

w laboratorium analitycznym   ok. 10 GB 

w laboratorium mikrobiologicznym i zakażeniach szp. ok. 2 GB 

Średnia liczba przyjęć do hospitalizacji: ok. 15.000 osób rocznie. Liczba personelu Zamawiającego: 600 osób. 

2. Warunki przeniesienia /konwersji danych 



 

 
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, dokona konwersji danych z aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego 
systemów do oferowanego ZSI. Migracja obejmuje dane aktualnie przetwarzane w systemie Infomedica i AMMS firmy Asseco 
S.A. oraz SOLAB/MEDIS firmy KAMSOFT S.A.  

Zamawiający informuje, że zgodnie z wiążącymi go umowami licencyjnymi nie posiada praw autorskich do systemu obecnie 
eksploatowanego jak również nie jest w posiadaniu kodów źródłowych tych systemów. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, do 
oszacowania kosztów przeniesienia danych konieczna jest tylko i wyłącznie wiedza o zakresie oraz objętości danych, jakie mają 
podlegać konwersji między systemami. Na podstawie tych informacji Wykonawca jest w stanie oszacować koszty konwersji, gdyż 
wie ile czasu zajmie mu przygotowanie mechanizmów /skryptów przekazujących określony rodzaj i ilość danych.  

Zamawiający po podpisaniu umowy zapewni dostęp do posiadanych baz danych dla wyznaczonych pracowników Wykonawcy 
oraz udostępni dane, które będą podlegały przeniesieniu /konwersji w plikach w formacie .csv, w strukturze uzgodnionej 
z Wykonawcą.  

Wykonawca oświadcza, iż informacje uzyskane w ramach tych czynności nie będą wykorzystane do innych celów niż do dokonania 
migracji danych z danych z aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego systemów do oferowanego ZSI, przekazane innym 
osobom, chyba że jest to niezbędne do dokonania migracji danych, oraz że będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa 
o ochronie danych osobowych. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonywania powyższych czynności stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

W przypadku jakiegokolwiek problemu wynikającego z migracji danych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawca wspólnie podejmują działania korygujące mające na celu rozwiązanie problemu. W przypadku nie 
znalezienia wspólnego rozwiązania Zamawiający zrezygnuje z części danych, których Wykonawca nie może lub nie ma technicznej 
możliwości migrować danych.   

 

3. Zakres przeniesienia /konwersji danych 

Wymagany zakres ilościowy danych do migracji (ilości szacowane na dzień ogłoszenia postępowania):  

1. dane personelu medycznego (ok. 600 pozycji),  

2. dane osobowe pacjentów (ok. 80.000 pozycji)  

3. dane dotyczące kolejek oczekujących (ok. 15.000 pozycji), 

4. dane podmiotów medycznych zewnętrznych zlecających realizację świadczeń (ok. 700pozycji), 

5. dane personelu zlecającego świadczenia z podmiotów zewnętrznych (ok.: 1.200 pozycji), 

Dane o których mowa powyżej muszą zostać przeniesione do nowej bazy danych z możliwością sortowania i agregowania. Nie 
dopuszcza się migracji danych w postaci zrzutów ekranów, załączników graficznych lub tekstowych w nowej bazie danych. 

 

Szczegółowe zakresy danych podlegających migracji oraz ich formaty zostaną uzgodnione podczas prowadzenia prac analizy 
przedwdrożeniowej i budowania koncepcji wdrożenia wdrażanego systemu, jednakże Zamawiający oczekuje migracji danych 
w co najmniej następującym zakresie: 

1. finanse-księgowość: bilans otwarcia, rozrachunki nieuregulowane na dzień startu, obroty rozpoczęcia, kontrahenci, 
słownik usług, słowniki (statusy placówek, kody resortowe, klucze podziału, świadczenia medyczne, lista placówek, lista 
ośrodków, statystyka: klucze dla ośrodków, rodzaje kosztów dla ośrodka, koszty normatywne dla ośrodka, plan kont 

2. środki trwałe i ewidencja wyposażenia: kartoteki środków trwałych, wartość środków trwałych i umorzeń na dzień 
startu, 

3. obsługa gospodarki materiałowej: kartoteki, stany magazynowe na dzień startu, 

4. obsługa apteki centralnej: słownik personelu, słownik pacjentów, słownik dostawców. 

5. obsługa kadr-płac: dane pracownika, dane adresowe, wykształcenia, prawa do emerytur i rent, stopnie 
niepełnosprawności, członkowie rodzin; umowy, historia zatrudnienia; szkolenia, badania lekarskie, specjalizacje, 
prawa wykonywania zawodu; struktury (organizacyjna, podział pracowników na zespoły); podstawy do średnich 
chorobowych, podstawy do średnich urlopowych; wartości wynagrodzeń wypłaconych od początku roku do dnia 
wdrożenia (PIT-11, PIT-4R); składniki wynagrodzeń z aktualnego okresu rozliczeniowego, potrącenia wynagrodzeń 
z aktualnego okresu rozliczeniowego; absencje pracowników; przeniesienie aktualnego stanu pożyczek i wkładów PKZP 
pracowników;  

6. ruch chorych: dane osobowe i adresowe pacjentów, dane lekarzy kierujących w zakresie co najmniej: nazwisko, imię, 
numer prawa wykonywania zawodu; dane jednostek kierujących co najmniej w zakresie: nazwa jednostki, numer 
REGON jednostki, dane adresowe, kody resortowe; dane o pobycie pacjenta w księdze głównej: numer księgi głównej, 
data oraz tryb przyjęcia do księgi głównej, lekarz przyjmujący, oddział przyjęcia, dane skierowania, data wypisu, tryb 



 

 
wypisu; dane o pobycie pacjenta w księdze oddziałowej: numer księgi oddziałowej, data oraz tryb przyjęcia do księgi 
oddziałowej, lekarz przyjmujący, oddział, data wypisu, tryb wypisu. 

7. kolejki oczekujących: numer wpisu w kolejce oczekujących, dane osobowe i adresowe pacjentów wpisanych w kolejkach 
oczekujących, planowana data udzielenia świadczenia, nazwa oraz rodzaj kolejki oczekujących, komórka organizacyjna, 
lekarz rejestrujący pacjenta w kolejce, data zamknięcia wpisu w kolejce, przyczyna zamknięcia wpisu w kolejce, data 
skreślenia pacjenta z kolejki, przyczyna skreślenia pacjenta z kolejki, dane skierowania. 

8. dane o rezerwacjach do poradni i pracowni: data i godzina planowanej wizyty, dane osobowe i adresowe pacjentów 
umówionych w rezerwacji, komórka organizacyjna, lekarz rejestrujący pacjenta w kolejce, poradnia udzielająca 
świadczenia, dane skierowania, data skreślenia pacjenta z kolejki, przyczyna skreślenia pacjenta z kolejki. 

 

B. INTEGRACJA OFEROWANEGO ZSI Z SYSTEMAMI DZIAŁAJĄCYMI U ZAMAWIAJĄCEGO A KTÓRE NIE 
PODLEGAJĄ WYMIANIE 

1. Aktualnie Zamawiający korzysta z systemu RIS firmy KAMSOFT S.A. oraz PACS firmy SYNEKTIK S.A. Systemy te nie 
podlegają wymianie i Wykonawca musi zintegrować z nimi oferowany system ZSI. 

2. Zamawiający wymaga aby jakiekolwiek integracje pomiędzy poszczególnymi modułami dostarczanego systemu 
informatycznego dokonywane były wyłącznie za pośrednictwem międzynarodowego protokołu HL7, z jego polską 
implementacją (wersja 2.3). Wyjątkiem są te moduły, które mają tego samego producenta – w takim przypadku 
Zamawiający wymaga realizacji integracji między tymi modułami za pośrednictwem tablic bazy danych lub usług 
internetowych (ang. web service).  

3. Zamawiający pokryje ewentualne koszty integracji, jakie mogą się pojawić po stronie firmy KAMSOFT lub SYNEKTIK.  

4. W przypadku, gdy poszczególne moduły oferowanego zintegrowanego systemu pochodzą od różnych producentów 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie wszystkich producentów poszczególnych modułów, 
wykorzystywanych przez te moduły motorów bazy danych oraz opisania sposobu integracji między tymi modułami.  

5. Integracja wszystkich modułów oferowanego zintegrowanego systemu musi być realizowana dwukierunkowo 
w zakresie wszystkich wykorzystywanych przez te moduły słowników.  

6. Integracja oferowanego ZSI z systemem RIS /PACS realizowana musi być z wykorzystaniem standardu HL7 co najmniej 
w zakresie:  

a. rejestracji pacjenta  

b. rejestracji badania  

c. zmianie danych pacjenta  

d. zmianie danych badania  

e. opisie badania  

f. zmianie opisu badania  

g. scaleniu kart pacjenta  

7. Integracja poprzez protokół HL7 obsługuje uaktualnienia w obiegu danych dotyczących pacjenta, jego badań oraz ich 
opisów. Następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS:  

a. imienia i nazwiska pacjenta,  

b. procedury badania,  

c. priorytetu badania,  

d. lekarza zlecającego,  

e. oddziału zlecającego  

powodują automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w działającym u Zamawiającego systemie 
RIS /PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz na stacjach diagnostycznych. Zmiany dokonują się na poziomie 
wyświetlanych i wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie 
plików.  

8. Integracja oferowanego ZSI (moduł zleceń lekarskich oraz moduł dokumentacji elektronicznej) z przeglądarką obrazów 
diagnostycznych ArView musi pozwalać na wyświetlenie zdjęcia w jakości diagnostycznej na dedykowanej stacji na 
oddziale po kliknięciu odpowiedni link do tego zdjęcia dołączony do opisu tego badania. 

 

 


