
 
 

105 
 

Załącznik 1B 
Wymagania dotyczące wdrożenia ZSI 
 

1. Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia 

1. Wdrożenie składa się z etapów wymienionych poniżej i musi zakończyć się produkcyjnym uruchomieniem dostarczonego 
ZSI: 

a. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej we współpracy z Zamawiającym, mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej 
do prawidłowego i efektywnego skonfigurowania ZSI oraz opracowanie na jej podstawie dokumentu Koncepcji 
Wdrożenia zawierającego między innymi: opis metodyki i organizacji realizacji przedmiotu umowy, opis sposobu 
realizacji wymagań funkcjonalnych SIWZ, opis procedur niezbędnych do uruchomienia produkcyjnego ZSI, wymagania 
szczegółowe w zakresie integracji, opis metodyki prowadzenia szkoleń, zakresu materiałów szkoleniowych, 
opracowanie planu szkoleń, opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy. 

b. Instalację ZSI na infrastrukturze informatycznej udostępnionej przez Zamawiającego. 
c. Przeniesienie /konwersja danych z aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego systemu do wdrażanego ZSI oraz 

integrację z systemami, które nie podlegają wymianie, zgodnie z Załącznikiem nr 1B1 do SIWZ. 
d. Konfigurację i parametryzację wszystkich komponentów i elementów ZSI na Środowisku Testowym i Produkcyjnym 

zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w Załączniku nr 1A do SIWZ. 
e. Integrację oferowanego ZSI z działającymi u Zamawiającego systemami informatycznymi i wymaganymi do podłączenia 

urządzeniami diagnostycznymi, zgodnie z Załącznikiem nr 1B1 do SIWZ. 
f. Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi ZSI na warunkach określonych z Załączniku nr 1B2 do SIWZ oraz 

administratorów w zakresie zarządzania ZSI: administracji i zarządzania systemem bazodanowym, zarządzania 
zaoferowanym ZSI w zakresie konfiguracji poszczególnych funkcjonalności, tworzenia dodatkowych formularzy, 
zestawień i raportów w oferowanym ZSI, zarządzania ciągłością pracy ZSI, zarządzania kopiami bezpieczeństwa oraz 
procedur aktualizacji ZSI. 

2. Uruchomienie produkcyjne musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem przez Wykonawcę szkoleń i asysty stanowiskowej. 
Przez asystę stanowiskową Zamawiający rozumie pomoc przeznaczoną dla pracowników szpitala, którzy uczestniczą w 
procesach wykonywanych z użyciem oprogramowania aplikacyjnego: 

a.  świadczoną przez okres uruchamiania produkcyjnego, tj. 2 miesięcy od daty uruchomienia 
poszczególnych modułów ZSI 

b.  świadczoną na terenie siedziby Zamawiającego 

c.  indywidualnie przy stanowisku pracy.  

Asysta stanowiskowa ma charakter doraźnej pomocy dot. poszczególnych funkcji i działania ZSI dla pracowników 
Zamawiającego i będzie świadczona w ilości 100 osobodni w okresie uruchamiania produkcyjnego. Terminy realizacji będą 
uzgadniane w miarę potrzeb w terminach uzgadnianych na bieżąco między Wykonawcą a Zamawiającym. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące wdrożenia 

1. Wdrożenie musi obejmować moduły ZSI wskazane w SIWZ. 

2. Wykonawca musi zapewnić zgodność ZSI z wymaganiami prawnymi dotyczącymi prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej. 

3. Zamawiający wymaga, aby moduły ZSI, wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, były 
wdrożone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w SIWZ. 

4. Instalacja i wdrożenie muszą odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku 
do piątku), w godz. 8:00 – 14:00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim 
uzgodnieniu i jego akceptacji przez Zamawiającego. 

5. Wdrażanie dostarczanego ZSI musi uwzględniać ciągłość funkcjonowania Zamawiającego i eksploatacji posiadanego przez 
niego systemu. Wszelkie przerwy w tym zakresie wynikające z prowadzonych przez Wykonawcę prac wdrożeniowych muszą 
zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

6. Po zainstalowaniu i wdrożeniu ZSI muszą zostać spełnione: 

a. wymagania określone niniejszą SIWZ, 
b. uwzględnienie charakteru prowadzonej przez Zamawiającego działalności oraz spełnianie wymagań obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących: podmiotów objętych ustawą o działalności 
leczniczej, rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania, ochrony danych osobowych, informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, rachunkowości 
i sposobu liczenia kosztów u Zamawiającego, systemu informacji w ochronie zdrowia. 

7. Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków przez wdrożone moduły ZSI: 

a. zapewnienie możliwości wykonywania kopii zapasowych struktur danych w trakcie ich pracy, 
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b. posiadanie sprawnego mechanizmu archiwizacji danych i mechanizmów gwarantujących spójność danych. Wymagane 
jest wzajemne współdziałanie modułów systemu poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych 
przechowywanych na serwerach, 

c. komunikaty systemowe i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. 


