Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1
tel. 94-36-71-222, fax. 94-37-21-453
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email: szpitalkansk@pro.onet.pl
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Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod nazwą „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”
w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020,

ZAPROSZENIE
Rozeznanie rynku
w celu oszacowania wartości zamówienia, terminów jego realizacji oraz innych
istotnych informacji dotyczących zamówienia
prowadzone godnie z art. 83. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp - o wartości wyższej niż kwota określona w przepisach wydanych
na podstawie art. 3 ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawy pn.:

Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do
współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.
W ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych
e-usług publicznych dla pacjentów”

ZATWIERDZAM:
Złocieniec, dnia 10 lutego 2022 roku

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
Ewa Giza

……………………………….
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Szanowni Państwo,
W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia, terminów jego realizacji oraz innych istotnych
informacji dotyczących planowanego zamówienia zapraszamy do udziału w postępowaniu o charakterze rozeznanie rynku
zgodnie z art. 83. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”.

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
reprezentowany przez p. Ewę Giza – Dyrektora Szpitala
ul. Kańsko 1
78-520 Złocieniec
Tel.: 94-36-71-222
NIP:253-00-98-261
Regon:330086948
e-mail:szpitalkansk@pro.onet.pl
Adres strony internetowej:www.szpitalkansk.4bip.pl
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk

II.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ.

1. Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów wraz z proponowanymi terminami
oraz podanie ewentualnie innych istotnych informacji dotyczących planowanego zamówienia w terminie do
18.02.2022 r. do godz. 14.00, wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk,
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia ma być Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA
w Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych
Zamawiającego do przetwarzania EDM zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz
wymiany danych z e-usługami dla pacjentów oferowanymi w ramach Platformy e-usług realizowanymi w ramach
projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach w II
osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Dostosowanie systemów będzie
obejmowało:
2.1. Rozbudowa /dostawa Systemów dziedzinowych w zakresie następujących modułów:
a) Ruch Chorych - Izba Przyjęć, Oddziały, Statystyka Medyczna, Zlecenia
b) Apteka
c) Apteczka Oddziałowa
d) Rejestracja, Gabinet Lekarski, Statystyka Medyczna, Zlecenia (Przychodnia) w tym e-zwolnienia,
e) e-recepta,
f) e-skierowania
g) Rehabilitacja
h) Lokalne Repozytorium EDM
i) Zakażenia szpitalne
j) Rozliczenia z płatnikami
k) Diety
l) Finanse-Księgowość
m) Rejestr Sprzedaży
n) Rejestr Zakupów
o) Kasa
p) Kadry
q) Płace
r) Ewidencja czasu pracy (Grafik pracy)
s) Gospodarka materiałowa
t) Środki trwałe
u) Wyposażenie
v) Koszty (wycena kosztów rzeczywistych)
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w) Kalkulacja Kosztów Leczenia
x) Wymiana dokumentacji zewnętrznej z systemami Centralnymi w ramach SIM
y) Wymiana zdarzeń medycznych P1
z) Integracja AP-KOLCE
wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo na użytkowanie systemu spełniającego wymagania
funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) - załącznik
nr 1.
Podział na moduły ma jedynie charakter umowny wprowadzający logiczne pogrupowanie wymaganych
funkcjonalności i Wykonawca może dostarczyć oprogramowanie, które posiada inny podział pod warunkiem, że
jako komplet będzie spełniało wszystkie wyspecyfikowane wymagania.
2.2. Dostosowanie i integracja systemów dziedzinowych Zamawiającego z Systemem Informacji Medycznej zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Centrum e-Zdrowia w zakresie wymiany dokumentów elektronicznych z
systemami centralnymi w zakresie:
a) Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
b) Zdarzeń medycznych
c) e-skierowania
d) e-recepty
e) e-zwolnienia
2.3. Dostosowanie i integracja systemów dziedzinowych Zamawiającego w zakresie wymiany danych z Platformą eusług realizowaną w ramach projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych
dla pacjentów” zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu w zakresie usług:
a) e-EDM
b) e-Rejestracja
c) e-Analizy
2.4. Dostawa systemu Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z bezterminowymi
licencjami płatnymi jednorazowo na użytkowanie systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i
pozafunkcjonalne określone w Zaproszeniu.
2.5. Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną
liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach
zamówienia oraz migracja danych z bazy danych Systemu obecnie użytkowanego przez Zamawiającego.
2.6. Dostawa oprogramowania systemowego niezbędnego do działania dostarczanych systemów.
2.7. Dostawa certyfikatów niezbędnych do działania systemu w szczególności do wymiany danych w ramach SIM i
do podłączenia do Węzła Krajowego.
2.8. Migracja danych z obecnie użytkowanych systemów FK i Kadry i Płace w zakresie niezbędnym do zachowania
ciągłości działania Zamawiającego.
2.9. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie informatycznym wskazanym
przez Zamawiającego.
2.10. Dostarczenie dokumentacji testowej (Plan testów, scenariusze i przypadki testowe) dla dostarczanego
oprogramowania
2.11. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych, integracyjnych, wydajności oraz bezpieczeństwa
2.12. Szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania
bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów
2.13. Dostarczenie dokumentacji wymaganej w Zaproszeniu
2.14. Połączenie online systemów zainstalowanych w Drawsku Pomorskim z bazą danych, która będzie zainstalowana
na serwerach w Szpitalu w Złocieńcu;
2.15. Udzielenie gwarancji na dostarczone oprogramowanie
3. Projekt Opisu przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ) stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Zaproszenia.
4. Zamawiający informuje, iż zadanie zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pod nazwą „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla
pacjentów” w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
5. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą
wykonywane w czynnych oddziałach szpitalnych i poradniach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w
Złocieńcu rozmieszczonych w 2 zakładach leczniczych zgodnie z Rejestrem Podmiotów Wykonujących działalność
leczniczą.
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6. Zakłady lecznicze:
6.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szpital
Specjalistyczny w Złocieńcu, ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec – Szpital.
6.2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szpital
Specjalistyczny w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 11, 78-500 Drawsko Pomorskie – Poradnia.
7. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów realizowane są głównie w ramach umowy na świadczenia zdrowotne
finansowane ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zamawiający posiada następujące rodzaje
umów:
7.1. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
a) Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych – Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (Złocieniec)
b) Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (Drawsko Pomorskie)
c) Centrum Zdrowia Psychicznego (Drawsko Pomorskie)
d) Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom
referencyjny (Drawsko Pomorskie),
e) Zespół Leczenia Środowiskowego (domowe) (Drawsko Pomorskie)
f) Świadczenia Dzienne Psychiatryczne dla Dorosłych (Drawsko Pomorskie)
7.2. Rehabilitacja lecznicza
a) Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
b) Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
c) Fizjoterapia ambulatoryjna
d) Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
e) Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym
f) Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
g) Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym
h) Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
i) Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
j) Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych
k) Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych dla
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
8. Projekt realizowany będzie w ramach następujących etapów:
a) Etap I - Analiza przedwdrożeniowa
b) Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-usług
c) Etap II - Dostawa i wdrożenie oprogramowania
d) Etap IIA – dostawa i wdrożenie integracji z Platformą e-usług
e) Etap III - Integracja systemów dziedzinowych i integracja z SIM
f) Etap IV - Testy wydajności i bezpieczeństwa
g) Etap V - Asysta powdrożeniowa,
9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania
72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania

IV. PROPONOWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Planowany Termin wykonania zamówienia: 470 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
1.1. Etap I - Analiza przedwdrożeniowa 120 dni od podpisania umowy
1.2. Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-usług 90 dni od daty zlecenia przez Zamawiającego
1.3. Etap II - Dostawa i wdrożenie oprogramowania 250 dni od zakończenia Etapu I
1.4. Etap IIA – dostawa i wdrożenie integracji z Platformą e-usług 250 dni od daty zakończenia Etapu IA
1.5. Etap III - Integracja systemów dziedzinowych i integracja z SIM 40 dni od zakończenia Etapu II
1.6. Etap IV - Testy wydajności i bezpieczeństwa 30 dni od zakończenia Etapu III
1.7. Etap V - Asysta powdrożeniowa 30 dni od zakończenia Etapu IV
2. W ramach poszczególnych etapów Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać poszczególne produkty zgodnie z
Harmonogramem prac opisanym w OPZ
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V.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, określone zostały w załączniku nr 2 (projekt umowy).

VI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest:
Krzysztof Jach
Tel. 504 265 520
e-mail: krzysztofjach@szpitalkansk.pl
godziny: 7:30–14:00

VII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk. Sposób złożenia oferty opisany został w
Instrukcji użytkowania dostępnej na Platformie.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.02 2022 roku, do godz. 14:00.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, 78-520 Złocieniec, ul, Kańsko 1, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala,
tel.: +48 94-36-71-222, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu jest Damian
Śliwiński, e-mail d.sliwinski@szpitalkansk.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krótszy jednak niż cały czas trwania umowy.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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9. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących
oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą
przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy,
celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami
prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy.
Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym w Uniwersytetem w oparciu o
umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą
korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
11. Administrator danych zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych
wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.
12. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania.

IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

6

Tytuł projektu: : e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA:
Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych
dla pacjentów

