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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 system KS-SOMED 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 może się łączyć bezprzewodowo z innymi komputerami. 

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. Założenie Indywidualnego Konta Zdrowotnego dla  pacjenta (IKZ) poprzez komputer i urządzenie 

mobilne typu smartfon. 

2. Umówienie się na wizytę przez E-rejestrację do wybranego specjalisty z użyciem mobilnej aplikacji 

obsługującej IKZ. 
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3. Przyjęcie pracownika w Gabinecie lekarskim – przeprowadzenie wizyty lekarskiej, wystawienie 

recepty pacjentowi, wystawienie skierowania do lekarza specjalisty i skierowania do szpitala. 

4. Przekazanie wystawionych skierowań i recept z poziomu gabinetu na IKZ, za zgodą pacjenta 
potwierdzoną  pinem. 

5. Możliwość rezerwowania leków przez pacjenta z poziomu IKZ w Aptece wybranej przez pacjenta. 

6. Możliwość  zarejestrowania się do lekarza z poziomu urządzenia mobilnego (smartfon) 

pracującego na wszystkich trzech platformach (Android/Windows/iOS). 

7. Możliwość rezerwowania leków przez pacjenta  w Aptece wybranej przez pacjenta z poziomu 

urządzenia mobilnego na wszystkich trzech platformach(Android/Windows/iOS). 

8. Możliwość zapisania otrzymanych wyników badań laboratoryjnych na koncie pacjenta z poziomu 

systemu Medycznego 

9. Dostęp na smartfonie przez pacjenta do listy przepisanych leków. 

10. Możliwość  wyszukania na smartfonie dostępności leków wypisanych na recepcie w aptekach, z 

możliwością ich zarezerwowania. 

11. Możliwość definiowania z poziomu IKZ  jakie informacje o  zdrowiu zapisane na IKZ będą dostępne 

dla lekarzy  oraz innego personelu medycznego podczas wizyty w gabinecie. 

 


