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Wymagania do procedury weryfikacji i oceny funkcjonalności 
Systemu SSI 

1. Założenia podstawowe 

1) Wezwanie Wykonawcy do przeprowadzenia prezentacji w siedzibie Zamawiającego nastąpi w 
terminie nie krótszym niż 10 dni przed wskazanym terminem przeprowadzenia prezentacji. 

2) Wykonawca ma obowiązek stawienia się na prezentację w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

3) Podczas prezentacji Wykonawca zademonstruje system potwierdzający spełnienie funkcjonalności 
opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 12 do SIWZ.  

4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt i oprogramowanie do przeprowadzenia 
prezentacji.  

5) Merytoryczni co do przedmiotu zamówienia członkowie komisji przetargowej (w składzie co 
najmniej 3 osoby)  zweryfikująfunkcjonalności wymienione w „Arkuszu Funkcjonalności do 
Prezentacji” w załączniku nr 12 do SIWZ. 

6) Prezentacja będzie przeprowadzona przez  Wykonawcę 

7) Jeżeli którakolwiek funkcjonalność nie zostanie zademonstrowana (nie zostanie zademonstrowany 
jeden lub więcej elementów do zrealizowania zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ wraz 
z załącznikami lub w wyniku odpowiedzi na pytania czy też w wyniku samodzielnej weryfikacji 
Zamawiającego ujawniony zostanie brak w danej funkcjonalności), Zamawiający uzna, że treść 
oferty nie odpowiada treści SIWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8) Po wykonaniu prezentacji zostanie podpisany przez strony protokół przeprowadzenia prezentacji. 

9) Wykonawca powinien w sposób jednoznaczny wykazać, że weryfikowana funkcjonalność jest 
dostępna w oprogramowaniu, oraz że prezentowane przez Wykonawcę wymagania funkcjonalne 
oprogramowania są zgodne z wymaganiami opisanymi w SIWZ, 

10) W przypadku, gdy z uzasadnionej winy Wykonawcy dojdzie do opóźnienia w terminie rozpoczęcia 
prezentacji funkcjonalności przekraczającego 3 godziny  licząc od daty i godziny rozpoczęcia 
prezentacji wskazanej na wezwaniu, Zamawiający  uzna, że Wykonawca nie przystąpił do 
prezentacji. 

11) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, może zmienić termin 
prezentacji, z zastrzeżeniem, że wniosek Wykonawcy  zostanie złożony najpóźniej do 24 godzin 
przed wyznaczonym pierwotnie terminem rozpoczęcia prezentacji. Zamawiający, z własnej 
inicjatywy może przesunąć termin prezentacji, pod warunkiem zawiadomienia o tym Wykonawcę 
najpóżniej na 24 godzin przed wyznaczonym pierwotnie terminem rozpoczęcia prezentacji. 

12) Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić listę osób uczestniczących w prezentacji ze 
wskazaniem jaką funkcję w prezentacji pełni każdy członek zespołu. W pomieszczeniu, gdzie będzie 
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wykonywana prezentacja, może przebywać jednocześnie maksymalnie pięć osób po stronie 
Wykonawcy. Wykonawcę w czasie prezentacji reprezentuje osoba uprawniona do działania w jego 
imieniu upoważniona na podstawie pełnomocnictwa załączonego do oferty lub złożonego przed 
rozpoczęciem prezentacji. 

13) Weryfikacja funkcjonalności oprogramowania w formie prezentacji będzie zarejestrowana przy 
użyciu kamery wideo wyłącznie przez Zamawiającego. Kamera będzie skierowana na 
urządzenie/ekran, na którym będzie dokonywana prezentacja. Po zakończeniu nagrania płyta 
CD/DVD lub link do zasobu na serwerze Zamawiającego z kopią nagranego materiału może zostać 
udostępniona Wykonawcy. Rejestracja wideo zostanie wykorzystana jako pomoc w sporządzeniu 
pisemnego protokołu z przeprowadzenia weryfikacji. 

14) Zarejestrowany przez Zamawiającego materiał jak i pisemny protokół z przeprowadzenia 
prezentacji może zostać udostępniony na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 ustawy Pzp 
z zastrzeżeniem danych, które będą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa danego Wykonawcy.  

15) Prezentacja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni 
pomieszczenie do przeprowadzenia prezentacji, projektor z wejściem VGA oraz przyłącze do sieci 
energetycznej. 

16) Weryfikacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem komputera przenośnego – laptopa 
(jednego lub kilku), który wraz ze skonfigurowanym środowiskiem dostarczy Wykonawca na czas 
prezentacji.  

17) Przygotowane na prezentację przez Wykonawcę środowisko musi dawać możliwość weryfikacji 
dostępności w oferowanym oprogramowaniu funkcjonalności wymaganych w „Arkuszu 
Funkcjonalności do Prezentacji” wg załącznika nr 12 do SIWZ. 

2. Wymagania dotyczące laptopa 

1) Komputer przenośny musi posiadać wszelkie parametry techniczne umożliwiające działanie 
oprogramowania w celu przeprowadzenia weryfikacji funkcjonalności wg „Arkusza 
Funkcjonalności do Prezentacji”. 

2) Baza danych weryfikowanego oprogramowania: 

a) powinna zawierać co najmniej 1,5 rekordów testowych (np. kartotek pacjentów), 

b) nie może zawierać danych osobowych rzeczywistych osób. 

3) Na laptopie musi być dostępna pełna Dokumentacja użytkowa, odpowiednia dla zainstalowanej 
wersji oprogramowania. Dostarczona Dokumentacja użytkowa, musi pozwalać w szczególności na 
samodzielną weryfikację przez Zamawiających dostępności w weryfikowanym oprogramowaniu 
funkcjonalności, które zostały wskazane w „Arkuszu Funkcjonalności do Prezentacji” wg załącznika 
nr 12 do SIWZ i podlegają ocenie w celu potwierdzenia spełnienia opisanych przez Zamawiających 
wymagań w odpowiednich załącznikach do SIWZ. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania środowiska na laptopie, aby jego 
uruchomienie nie wymagało żadnej dodatkowej konfiguracji. 
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3. Wymagania dotyczące oprogramowania 

1) Zamawiający wymaga założenia konta użytkownika systemu posiadającego prawa administracyjne 
do oprogramowania, tak aby możliwe było w trakcie prezentacji założenie nowego użytkownika 
systemu, wprowadzenie danych testowych, wykonywanie pokazu oraz wszelkich innych czynności 
umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji oferowanego oprogramowania. 

2) Niemożność przeprowadzenia weryfikacji funkcjonalności wskazanych w załączniku nr 12 do SIWZ, 
skutkować będzie wezwaniem Wykonawcy do uzupełnienia prezentacji dla potrzeb oceny 
spełnienia opisanych przez Zamawiającego wymagań zawartych w SIWZ. 

4. Wymagania dotyczące organizacji weryfikacji i oceny 

1) Przewidywany czas weryfikacji to maksymalnie 6 godzin dziennie przy założeniu, że weryfikacja 
będzie się odbywać w godzinach 9:00 – 15:00, a jeżeli prezentacja nie zakończy się w ciągu jednego 
dnia będzie kontynuowana kolejnego dnia roboczego. Zamawiający nie wprowadza limitu dni 
prezentacji. 

2) Przerwy w prezentacji zarządzi przewodniczący komisji przetargowej. 

3) Zamawiający na czas prezentacji zapewni projektor z wejściem VGA. Wykonawca podłączy 
Projektor do laptopa zawierającego oprogramowanie z wymaganymi funkcjonalnościami przed 
uruchomieniem laptopa. Projektor pozostanie stale włączony w trakcie prezentacji i będzie 
wyświetlać cały czas kopię bieżącego ekranu laptopa. Niedozwolone jest wygaszanie projektora, 
zatrzymywanie obrazu w projektorze oraz zmiana wejścia sygnałowego. 

4) Laptop zawierający oprogramowanie z wymaganymi funkcjonalnościami nie może w żaden sposób 
komunikować się z jakimkolwiek urządzeniem zewnętrznym z wykorzystaniem transmisji 
bezprzewodowej. Komisja przetargowa w celu weryfikacji tego wymagania może zażądać od 
Wykonawcy demonstracji stanu urządzeń komunikacyjnych w laptopie zawierającym 
oprogramowanie z wymaganymi funkcjonalnościami, a w szczególności wyłączenia wszystkich 
bądź części z nich w czasie pracy laptopa. 

5) Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o następujący scenariusz: kolejno sprawdzane będą 
funkcjonalności poszczególnych modułów wskazane w ,,Arkuszu Funkcjonalności do Prezentacji” 
stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. 

6) Niedozwolone jest pomijanie punktów prezentacji. Przejście do kolejnego punktu możliwe jest 
wyłącznie po zakończonej pozytywnie weryfikacji punktu poprzedniego lub jednoznacznej 
deklaracji Wykonawcy, że poprzedni punkt nie zostanie zaprezentowany, co zostanie wpisane do 
protokołu z posiedzenia komisji przetargowej. 

7) Komisja przetargowa może w trakcie prezentacji zadawać Wykonawcy pytania zmierzające do 
ustalenia czy dana funkcjonalność jest realizowana. W trakcie prezentacji Wykonawca może 
udzielać Zamawiającym dodatkowych informacji związanych z weryfikowaną funkcjonalnością. 

8) Komisja przetargowa może w trakcie prezentacji prosić o powtórzenie prezentacji poszczególnych 
funkcjonalności.  
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9) Wykonawca na żądanie komisji przetargowej musi udostępnić na laptopie zawierającym 
oprogramowanie z wymaganymi funkcjonalnościami możliwość samodzielnej oceny przez 
Zamawiającego dostępności w weryfikowanym oprogramowaniu funkcjonalności wymaganych do 
zaprezentowania zgodnie z załącznikiem nr 12 „Arkuszu Funkcjonalności do Prezentacji”. 

10) Wykonawca na żądanie komisji przetargowej musi udostępnić na laptopie zawierającym 
oprogramowanie z wymaganymi funkcjonalnościami: 

a) podgląd uruchomionych w systemie (lub systemach) wszystkich procesów, 

b) podgląd zapytań kierowanych do bazy danych w postaci nieszyfrowanej, 

c) podgląd ruchu sieciowego na wyszczególnionym interfejsie sieciowym i/lub porcie sieciowym 
z uwzględnieniem stanu połączenia, adresu źródłowego i docelowego, typu protokołu oraz 
ilości pakietów bez podglądu zawartości pakietów, 

d) podgląd konfiguracji interfejsów służących do komunikacji. 

11) Przeprowadzenie weryfikacji będzie udokumentowane pisemnym protokołem komisji 
przetargowej, który zostanie włączony do akt przedmiotowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

12) Wykonawca w trakcie prezentacji nie może używać żadnych dodatkowych urządzeń 
elektronicznych nie służących do prezentacji, w szczególności: laptopów, tabletów, telefonów. 

13) Podczas weryfikacji nie będzie oceniana szybkość działania oprogramowania. 

5. Pozostałe wymagania. 

1) Zamawiający dopuszczają, że Wykonawca tworząc optymalną ofertę zaproponuje jeden moduł / 
system oprogramowania SSI dla wszystkich Podmiotów Leczniczych lub też zaproponuje moduł / 
system różnych producentów systemów SSI i wskaże różne systemy SSI dla poszczególnych 
Podmiotów Leczniczych.  

2) Wykonawca podczas prezentacji może przedstawić jeden system, spełniający wymagania SIWZ i 
prezentujący wymagane funkcjonalności w Załączniku nr 12, lub przedstawić więcej niż jeden 
system spełniający wymagania SIWZ dla danego Podmiotu Leczniczego w przypadku, jeśli jego 
oferta obejmuje systemy SSI różnych producentów.  

 


