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INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU

TECHNICZNEGO

pn.: ,,System koleikowy dla pacjent6w oczekujqcych na przyiqcie do Szpitalnego

Oddzialu Ratunkowego ZOZ Sucha Beskidzka".



L NAZWA I ADRES PODMIOTU, PROWADZACEGO DIALOG.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 22

34-200 Sucha Beskidzka

Zamawiajqcy w toku dialogu zamierza pozyskad wiedzq w zakresie:

1. Tre5d zagadnienia:

zaprojektowanie lub dostosowanie dedykowanego rozwi4zania informatycznego

(System kolejkowy) umo2liwiajqcego pacjentom Szpitalnego oddzialu Ratunkowego

Sledzenie czasu oczekiwania na udzielenie swiadczenia np. na ekranie telewizora

znajdujqcego siq w poczekalni. przedmiotowy System kolejkowy bqdzie mial r6wnie2 za

zadanie odciE2enie personelu w zakresie udzielania bie2qcych informacji o stanie kolejki
oraz usystematyzowanie jego pracy, przedstawiaj4c biel4cy obraz oczekujqcych na

udzielenie pomocy z uwzglqdnieniem stanu ich zdrowia.

2. Parametry techniczne:

a) Prezentacja danych z zachowaniem zasad bezpieczeflstwa i ochrony danych

osobowych.

b) Mo2liwosci tworzenia raport6w i analiz pokazujqcych obraz pracy Szpitalnego

oddzialu Ratunkowego, z jednoczesnq mo2liwosciq wybi6rczej analizy obszar6w
problematycznych i wqtpliwych wymagai4cych szczeg6lnej uwagi. system musi

umo2liwi6 uzyskanie jasnej i czytelnej informacji na temat czas6w oczekiwania pacienta

na Swiadczenia od momentu pojawienia siq w sOR [wydrukowanie ,,biletu" z numerem

kolejkowym) do wypisu z S0R.
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II. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

Przedmiotem planowanego przedsiqwziqcia jest zaprojektowanie i wykonanie:

,,Systemu koleikowego dla pacient6w oczekuiqcych na przyiqcie do szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego ZOZ Sucha Beskidzka,,.



cJ Eliminacja podw6jnego rejestrowania pacjent6w (wprowadzanie danych osobowych)

przez integracjq z aktualnie u2ytkowanym systemem HIS CliniNet firmy CompuGroup

Medical Polska. Wymagany co najmniej import danych zawartych w tabelach bazy

danych (Sybase) systemu HIS CliniNet zawieraj4cych informacjq o pacjentach

zarejestrowanych w poszczeg6lnych odcinkach Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

Integracja musi r6wnie2 obejmowad informacjq o priorytecie przyjqcia pacjenta

fsegregacja medyczna - Manchester Triage). Analiza strukttry bazy danych w

wymaganym zakresie pozostaje po stronie oferenta. Zamawiaj4cy nie posiada

dokumentacji modelu bazy danych systemu HIS.

dJ Kod Zr6dtowy systemu:

- Wykonawca dostarczy kod 2r6dlowy systemu wraz z dokumentacjq systemu opisujqc4

spos6b kompilacii kodu;

- Wykonawca p rzekaie na rzecz Zamawiaj4cego nieuyl4czn4 licencjq na korzystanie z

kodu Zr6dlowego, w tym prawa do zwielokrotnienia, tlumaczenia, kompilacji oraz

modyfikacji oprogramowania;

- Aktualna wersja kodu 216dlowego bgdzie dostarczana Zamawiaj4cem u z ka2d4

aktualizacjq systemu oraz ka2dym nowym wydaniem systemu nie rzadziej niL raz w

roku;

- Wykonawca zobowiEzuje siq do aktualizacji kodu 216dlowego przez caly okres trwania

umowy gwaranryjnej oraz serwisowej;

e] Zalo2enia projektowe wy2ej opisywanei integracii zamawianego oprogramowania

winny uwzglqdniai w przyszlo6ci mo2liwo6d vvymiany silnika bazy danych

wykorzystywanego w systemie HIS zamawiajqcego na produkt firmy Oracle;

fJ Wykonawca zapewni nieodplatne dostosowanie Aplikacji do zmian wynikaj4cych z

nowelizacji akt6w prawnych oraz wymog6w stawianych przez instytucje nadrzqdne dla

Zamawiaj4cego, przez caly okres trwania umowy serwisowej oraz gwarancyjnel, tj. co

najmniei:

. MSWiA,

- Ministerstwo Zdrowia,

. NFZ,

- Centrum Zdrowia Publicznego,

-PZH,
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- Urzqd Statystyczny.

g] Zamawiany system musi umo2liwi6 pacjentowi wydrukowanie ,,biletu" z unikalnym

kodem identyfikacyjnym wykorzystywanym do wyswietlania zanonimizowanej

informacji o pozycji pacjenta w kolejce oczekui4cego na swiadczenia. Dostarczenie,

montaz, integracja i konfiguracja sprzqtu umo2liwiai4cego drukowanie ,,biletu" po

stronie oferenta.

hl Zamawiany system ma posiada6 funkcjonalnoS6, algorytm umo2liwiajEcy

oszacowanie przewidywanego czasu oczekiwania pacjenta w kolejce na udzielanie

Swiadczenia w Szpitalnym 0ddziale Ratunkowym.

i) Zamawiany system ma posiadai funkcjonalnosci umo2liwiai4ce autoryzacjq

u2ytkownik6w (login, haslo) oraz mo2liwoii ograniczenia dostgpnosci do

poszczeg6lnych funkcjonalnosci tub/i widok6w zgodnie ze zdefiniowanymi wczesniej

rolami (np. reiestrator, pacjent]. zaloLenia projektowe zamawianego systemu muszE

zapewnii integracie ze srodowiskiem Active Directory, LDAp w celu zapewniania

logowania sig u2ytkownik6w za pomoc4 identyfikatora i hasla z domeny, w kt6rej
pracujq.

zamawiai4cy oczekuje, 2e uczestnik dialogu przedstawi wykorzystuiEc wiedzQ,

standardy, najlepsze praktyki oraz koncepcjq realizacji przedmiotowego zam6wienia.

III. DIALOG TECHNICZNY

III.1. Podstawa prawna diatogu

Art. 31a-d ustawy z dnia 29 styczni a 2004 r. - prawo zam6wieit publicznych.

III.2. Cel dialogu

celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskani e przez Zamawiajqcego

informacji, kt6re mogq byi wykorzyst ane przy przygotowaniu opisu przedmiotu

zam6wienia, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, opracowania Slwz, oraz

szacowaniu wartosci zam6wienia dla postqpowania pn.r ,,System kolejkowy dla
pacjent6w oczekui4cych na przyjqcie do szpitalnego oddzialu Ratunkowego ZoZ

Sucha Beskidzka".

" 
.t t"t 

''Sfcczrl.



IlI.3. Zasady prowadzenia dialogu

Zasady okreSla regulamin dialogu technicznego - stanowiqcy zalEcznik nr L do

niniejszego ogloszenia.

IIL4. Warunki udzialu w dialogu technicznym:

Warunkiem dopuszczenia do dialogu jest zlo2enie wniosku wg wzoru okre5lonego

w zai4czniku nr 2, kt6ry winien zostai sporzqdzony w jqzyku polskim oraz zawierat

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

lII.5. Wskazanie mieisca i terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do

dialogu technicznego:

a) w formie pisemnei na adres:

Zesp61 0pieki Zdrowotnej

Ul. Szpitalna 22

34-200 Sucha Beskidzka

Sekretariat, Blok C, I piQtro

b) lub emailem na adres:

zozsuchabeskidzka@wp.pl

III.6 Termin skladania wniosk6w

L. Termin zloienia wniosk6w 05,12,2018r,godzina 10:00.

aJ W przypadku skladania wniosk6w drogq pocztowq lub przesylkq kurierskq za

termin jego zloLenia przy)ety bqdzie dzieri otrzymania wniosku przez Sekretariat.

Wnioski sp62nione nie bqdq rozpatrywane.

Koperta winna byd zaadresowana:

Zesp6| Opieki Zdrowotnej

Ul. Szpitalna 22

34-200 Sucha Beskidzka

Sekretariat, Blok C, I piqtro

Koperta powinna byi opisana wg poni2szego wzoru:
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wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego w przedmiocie zam6wienia pn.

,,System koleikowy dla pacient6w oczekuj4cych na przyjqcie do Szpitalnego

Oddzialu Ratunkowego ZOZ Sucha Beskidzka".

bJ Wnioski skiadane emailem nale2y przeslai jako zeskanowa ny zal4cznik.

Zesp6l nie ponosi odpowiedzialno6ci za przypadkowe uiawnienie trejci
zloionych material6w, co moZe by6 szczeg6lnie istotne w przypadku

zasttze?enia taiemnicy przedsiqbiorstwa.

2. Wnioski niekompletne mog4 by6 uzupelnione na wezwanie Zespolu Opieki

Zdrowotnej, w terminie wskazanym przez Zesp6l Opieki Zdrowotnej.

III.7 Osoby do kontakt6w:

Sabina Steczek tel: +48 33 872 3I ll e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl

IV. UWAGI KOIICOWE

Niniejsze ogloszenie nie stanowi zaproszenia do zlo2enia oferty w rozumieniu art.

65. Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogloszeniem o zam6wienia w rozumieniu

przepis6w ustawy z dnia 29 srycznia 2004 r. prawo zam6wieri publicznych.

Udzia} w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania siq w przyszloici o

jakiekolwiek zam6wienie publiczne, do ogloszenia kt6rego mogQ zostad

wykorzystane informacje pozyskane w niniejszym postQpowaniu. udzial w dialogu

technicznym nie ogranicza uczestnikowi prawa do udzialu w p6Zniejszym

postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

Przystapienie uczestnika do dialogu technicznego jest r6wnoznaczne z udzieleniem

bezwarunkowej i nieodplatnej zgody na wykorzystanie przez zapraszaj4cego

przekazanych informacji, stanowi4cych przedmiot praw autorskich, praw wlasnosci

przemyslowej lub know-how w tre6ci przyszlych specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia i innych dokument6w wynikai4cych z procedur udzielania zam6wieri

publicznych w zakresie koniecznym do przygotowania i przeprowadzenia

postgpowania.
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Zalqczniki

1. Regulamin Prowadzenia Dialogu Technicznego.

2. Wniosek o dopuszczenie do udzialu w Dialogu Technicznym.
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