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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 

Aby zaprezentować Zamawiającemu, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie e-usług spełnia 
wymagania zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wersję demonstracyjną 
oferowanego rozwiązania tzw. „próbkę”, która podlegać będzie weryfikacji pod kątem spełniania 
wymogów Zamawiającego i zgodności z SIWZ. 

1. Wersja demonstracyjna oferowanego rozwiązania „próbka” musi składać się z: 

a. Komputera np. przenośnego (laptop), stacji roboczej 

b. powinien zawierać zainstalowany i działający serwer openEHR oraz zawierać zestaw 

przykładowych danych demonstracyjnych, umożliwiających przeprowadzenie testu próbki. 

2. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia próbki dostarczonej przez oferenta.  

3. Przekazana próbka musi być zabezpieczona hasłem/hasłami dostępu. Informacja o wszystkich 

wymaganych danych do uruchomienia przekazanej próbki muszą być wydrukowane i przekazane 

w zabezpieczonej kopercie dołączonej do zestawu. 

4. Zestaw demonstracyjny musi być zabezpieczony w odpowiednim, trwałym opakowaniu 

uniemożliwiającym jego zdjęcie bez rozerwania (gruba koperta, pudełko kartonowe) odpowiednio 

opisanym i podpisanym 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę próbki wraz z ofertą w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w SIWZ, skutkowało będzie odrzuceniem oferty. 

6. Przekazanie zestawu demonstracyjnego, który nie będzie kompletny, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty.  

7. Zamawiający powiadomi Wykonawców o prezentacji próbki przez Wykonawców w terminie nie 

krótszym niż 5 dni roboczych (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed wyznaczonym dniem prezentacji. 

8. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do prezentacji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

9. Prezentacja próbki odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. 

10. Przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego wspólnie dokonają oceny kompletności 

zestawu testowego pod względem jego zawartości wynikającej z niniejszego dokumentu. 

11. Prezentacja jest elementem oceny oferowanego oprogramowania do zbudowania systemu e-usług, 

która dokonywana będzie przez komisję przetargową. 

12. Podczas prezentacji komputer z próbką nie może się łączyć bezprzewodowo z innymi 

komputerami. Nie można także korzystać z przenośnych urządzeń pamięci (pen drive, CD itp.) 

dopuszcza się wpisywanie lub korygowanie dane z klawiatury. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestracji przebieg prezentacji Systemu za pomocą 

rejestrujących urządzeń audiowizualnych 
14. Z prezentacji wersji demonstracyjnej oferowanego rozwiązania („próbki”) strony sporządzą 

protokół w którym zawarte zostaną informacje co do wyniku przeprowadzonej prezentacji oraz 

podjętych czynności. 

 
Wersja demonstracyjna - próbka powinna umożliwiać przetestowanie następujących funkcjonalności: 
 

1. Możliwość wgrania przykładowego archetypu dostarczonego przez Zamawiającego zgodnie ze 

standardem ADL w wersji 1.4 lub nowszej 

2. Edycja wgranego gotowego archetypu poprzez dodanie pola typu tekstowego, pola numerycznego, 

pola typu data i pola słownikowego. 

3. Stworzenie nowego archetypu zawierającego przynajmniej jedno pole typu tekstowego, 

numerycznego, daty i słownikowego. 
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4. Stworzenie template’u zawierającego przynajmniej jeden archetyp dostarczony przez 

Zamawiającego i przynajmniej jeden archetyp stworzony od początku podczas prezentacji próbki. 

5. Możliwość ustawienia wymagalności wybranych pól oraz wyłączenia wybranych pól spośród 

archetypów dodanych do stworzonego template’u. 

6. Wgranie zaprojektowanego template’u do serwera openEHR 

7. Utworzenie formularza w serwerze openEHR na postawie zaprojektowanego templatu. 

8. Uruchomienie zapisanego formularza, tak aby można było zapisać dane do serwera openEHR 

9. Wykonanie zapytania AQL na podstawie wprowadzonych danych 

10. Ponowna edycja archetypu poprzez dodanie dodatkowego pola typu tekstowego, numerycznego, 

daty lub słownikowego. 

11. Ponowne wgranie templatu zmodyfikowanym archetypem na serwer openEHR 

12. Modyfikacja formularza uwzględniająca zmieniony archetyp 

13. Uruchomienie zmienionego formularza, tak, aby można było zapisać dane do serwera openEHR. 

14. Wykonanie zapytania AQL umożliwiające zaprezentowanie danych zapisanych w dwóch wersjach 

formularza i template’u.   

 


