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załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie analizy technicznej do studium
wykonalności projektu pn. „E - zdrowie dla Mazowsza 2”.
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I.

Wprowadzenie

1. Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza 2” ma na celu w szczególności:
1.1. wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność
społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy,
przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności;
1.2. zastąpienie dotychczasowych analogowych rozwiązań u Partnerów Projektu usługami
w formule elektronicznej z możliwością ich zaimplementowania przez Partnerów
Projektu, utworzenie i wdrożenie e-usług i publikację zestandaryzowanych usług
elektronicznych na poziomie 3 i 4, wdrożenie ich przez Partnerów Projektu
świadczonych przez podmioty oraz wdrożenie rozwiązań zapewniających do nich
dostęp lecznicze w jednym miejscu i adaptację istniejących usług u Partnerów
Projektu , tj. na portalu regionalnym;
1.3. zaprojektowanie i zbudowanie platformy Mazowieckie Centrum Obsługi Pacjenta
(MCOP) o charakterze front office oraz sposobów dostępu do niej w tym aplikacji
mobilnej:
1.3.1. Mazowieckie
Centrum
Obsługi
Pacjenta
musi
współpracować
z eksploatowanym systemem back-office Partnerów Projektu i zapewniać dostarczenie
danych i funkcji do obsługi i realizacji e-usług;
1.3.2. Zaprojektowanie skalowalności po zakończeniu realizacji niniejszego Projektu,
platformy regionalnej, która musi umożliwiać dołączenie podmiotów leczniczych
niebędących Partnerem Projektu.
1.4. wsparcie techniczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji i wdrożeń usług
elektronicznych, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia
nowych stron internetowych i systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe
funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą
elektroniczną;
1.5. modernizację i rozbudowę produktów utworzonych w ramach projektu „E-zdrowie dla
Mazowsza” w tym: rozbudowę Regionalnego Repozytorium Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej i przekształcenie go w archiwum długoterminowe, zgodnie
z art. 29. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1318) oraz rozbudowę Centrum Analiz Statystyczno1
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Ekonomicznych (CASE) utworzonego w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”
o moduł nadzoru nad aparaturą medyczną i moduł nieruchomości wspierający nadzór
merytoryczny w zakresie podejmowania decyzji o inwestycjach oraz o funkcję
umożliwiającą kontrolę nad sprzętem medycznym w zakresie jego eksploatacji;
1.6. utworzenie nowych funkcjonalności programu Centrum Analiz StatystycznoEkonomicznych (CASE): „kokpity menadżerskie” wspierające zarządzenie szpitalami
oraz CASE lokalny stanowiący uniwersalny system do modelowania baz danych,
gromadzenia i prezentacji informacji na potrzeby nadzoru wewnętrznego, audytów
i kontroli zewnętrznych.
2. Partnerami niniejszego projektu są podmioty lecznicze będące samorządowymi
jednostkami organizacyjnymi Województwa Mazowieckiego (wykaz Partnerów Projektu
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ).
3. Koncepcja Projektu zawarta została w formularzu projektu pozakonkursowego
pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.

II.

Używane definicje i skróty

1. Na potrzeby niniejszych warunków technicznych mają zastosowanie następujące terminy,
skróty i definicje:
Pojęcie

Definicja

DCGiK

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

e-usługa

usługa świadczona na odległość
m.in. za pomocą Internetu

MCOP

platforma regionalna „Mazowieckie Centrum Obsługi Pacjenta”

OPZ

Opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ustawie Prawo
zamówień publicznych

Partner Projektu

Podmiot leczniczy uczestniczący z Zamawiającym w realizacji
Projektu w ramach partnerskiej współpracy.
Podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190)

Podmiot ekspercki

Wykonawca niniejszej Umowy

Projekt

Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza 2” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO WM 20142020

Strony

Zamawiający i Podmiot ekspercki

Studium

Studium wykonalności Projektu

Umowa

Umowa zawarta
eksperckim

UMWM

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

między

kanałami

Zamawiającym

elektronicznymi,

oraz

Podmiotem
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Zamawiający

III.
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Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Departament
Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Przedmiot zamówienia

1. Zadanie 1 – przeprowadzenie analizy u Partnerów biorących udział w projekcie
„E-zdrowie dla Mazowsza 2”, wymienionych w Załączniku nr 1 do OPZ
1.1. Analiza, o której mowa w pkt 1. musi zostać przeprowadzona u każdego Partnera
Projektu w aspektach:
1.1.1. posiadanej infrastruktury techniczno – informatycznej i sprzętu komputerowego
potencjalnie przewidzianego do integracji rozwiązań wdrażanych w ramach
Projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w zakresie:
1.1.1.1. sprzętu komputerowego wraz z parametrami technicznymi oraz
zainstalowanym oprogramowaniem,
1.1.1.2. wyposażenia serwerowni – wraz z parametrami technicznymi oraz
zainstalowanym oprogramowaniem,
1.1.1.3. urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek wraz z parametrami technicznymi,
informacją o pracy sieciowej lub lokalnej,
1.1.1.4. łączy teleinformatycznych,
1.1.1.5. dostępu do Internetu,
1.1.1.6. licencji posiadanego oprogramowania z podziałem na części białą i szarą,
dla każdego elementu infrastruktury techniczno – informatycznej zostanie opisana
możliwość skorzystania z gwarancji (data obowiązywania gwarancji, gwarant)
1.1.2. posiadanych urządzeń specjalistycznych pozwalających na wymianę danych
z innymi systemami wraz z informacją o:
1.1.2.1. nazwie i przeznaczeniu urządzenia,
1.1.2.2. parametrach technicznych urządzenia,
1.1.2.3. możliwości skorzystania z gwarancji (data obowiązywania gwarancji,
gwarant),
1.1.2.4. o podłączeniu do Internetu,
1.1.2.5. wykorzystywanym oprogramowaniu na każdym urządzeniu,
1.1.2.6. pobieraniu i przekazywaniu danych z oprogramowania do innych
programów;
1.1.3. realizowanych usług:
1.1.3.1. w sposób tradycyjny,
1.1.3.2. w sposób elektroniczny;
wraz z opisem procesów biznesowych tych usług. Opis usług musi zostać wykonany
językiem naturalnym oraz w notacji BPMN;
1.1.4. potrzeb w zakresie infrastruktury techniczno – informatycznej i sprzętu
komputerowego potencjalnie przewidzianego do integracji rozwiązań
wdrażanych w ramach Projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w zakresie:
1.1.4.1. sprzętu komputerowego – wraz z parametrami technicznymi oraz
oczekiwanym oprogramowaniem,
1.1.4.2. wyposażenia serwerowni – wraz z parametrami technicznymi oraz
oczekiwanym oprogramowaniem,
3
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1.1.4.3. urządzeń mobilnych wraz z parametrami technicznymi oraz oczekiwanym
oprogramowaniem i planowanym zakresem wykorzystania,
1.1.4.4. urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek wraz z parametrami technicznymi,
informacją o pracy sieciowej lub lokalnej,
1.1.4.5. łączy teleinformatycznych,
1.1.4.6. dostępu do Internetu,
1.1.4.7. licencji oczekiwanego oprogramowania z podziałem na części białą i szarą,
1.1.4.8. szacowane koszty zakupu urządzenia z podziałem na moduły
podstawowe, dodatkowe oraz koszty zakupu licencji (niezbędne
i dodatkowe),
1.1.5. potrzeb urządzeń specjalistycznych wraz z informacją o:
1.1.5.1. nazwie i przeznaczeniu urządzenia,
1.1.5.2. parametrach technicznych urządzenia,
1.1.5.3. konieczności rozbudowy urządzenia, o którym mowa w pkt. 1.1.5.1,
1.1.5.4. konieczności podłączeniu do Internetu,
1.1.5.5. oczekiwanym oprogramowaniu na każdym urządzeniu,
1.1.5.6. konieczności pobierania i przekazywania danych z oprogramowania
do innych programów,
1.1.5.7. konieczności ucyfrowienia urządzenia, w zakresie których dane miałyby
być wymieniane z systemami realizowanymi w ramach Projektu „E-zdrowie
dla Mazowsza 2”,
1.1.5.8. szacowane koszty zakupu lub ucyfrowienia urządzenia z podziałem
na moduły podstawowe, dodatkowe oraz licencje (niezbędne i dodatkowe),
1.1.5.9. szacowane koszty gwarancji na 3, 5, 7 lat;
1.2. W celu przeprowadzenia analizy, o której mowa w pkt. 1 Podmiot ekspercki przygotuje
ankiety, czyli szablony do przeprowadzenia analiz i słowniki, które zostaną
uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez Zamawiającego przed
rozpoczęciem analizy.
1.3. Po przeprowadzeniu analiz wymienionych wyżej, Podmiot ekspercki przygotuje
i przekaże Zamawiającemu wnioski z przeprowadzonych analiz w formie uzgodnionej
z Zamawiającymi i zatwierdzonej przez Zamawiającego wraz z oryginałami
wypełnionych ankiet.
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2. Zadanie 2 – identyfikacja interesariuszy projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2” oraz
przeprowadzanie ankiet i analiza potrzeb interesariuszy (co najmniej - pacjentów,
personelu medycznego, personelu niemedycznego, kadry kierowniczej, kadry
zarządzającej, właściciela podmiotu leczniczego – Partnerów Projektu i Liderów:
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, Departamentu Nadzoru
Właścicielskiego i Inwestycji UMWM, Departamentu Organizacji UMWM, systemów
teleinformatycznych obsługujących system informacji w ochronie zdrowia,
o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
w ochronie zdrowia i planowanych do realizacji przez Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
2.1. Identyfikacja interesariuszy, o której mowa w pkt. 2 musi zostać przeprowadzona
wśród podmiotów, które mogą wpływać na realizację Projektu lub pozostawać pod
wpływem Projektu – ankieta i analiza potrzeb, o których mowa w pkt. 2 dla tych
interesariuszy, zostanie przeprowadzona przez Podmiot ekspercki w formie
uzgodnionej z Zamawiającymi i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
2.2. Analiza, o której mowa w pkt. 2 musi zostać przeprowadzona co najmniej:
2.2.1. u każdego Partnera Projektu dla: personelu medycznego, personelu
niemedycznego, kadry kierowniczej, kadry zarządzającej – ankieta zostanie
przeprowadzona przez Podmiot ekspercki w trakcie wywiadu bezpośredniego
z przedstawicielami Partnera Projektu, Zamawiającego; po przeprowadzonej
ankiecie wymagany jest podpis uprawnionego przedstawiciela na
wynikach ankiet;
2.2.2. u właścicieli podmiotu leczniczego – Partnerów Projektu i Liderów:
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, Departamentu Nadzoru
Właścicielskiego i Inwestycji UMWM, Departamentu Organizacji UMWM ankieta zostanie przeprowadzona przez Podmiot ekspercki w trakcie wywiadu
bezpośredniego
z osobą
uprawnioną
danego
Departamentu;
po
przeprowadzonej ankiecie wymagany jest podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania danego Departamentu;
2.2.3. w zakresie pacjentów – dla co najmniej 1200 osób1 z województwa
mazowieckiego, na podstawie przeprowadzonej przez Podmiot ekspercki
ankiety; ankieta musi dotyczyć możliwości korzystania z usług elektronicznych
dotyczących służby zdrowia na terenie województwa mazowieckiego; liczba
wypełnionych ankiet musi wynosić minimalnie 1200 sztuk; po przeprowadzonej
ankiecie wymagane jest oświadczenie, że dane zawarte w ankietach są
prawdziwie;
2.2.4. metodą CAPI; w przypadku braku możliwości uzyskania ankiet metodą CAPI,
Podmiot ekspercki, w uzgodnieniu z Zamawiającym może uzyskać wypełnienie
ankiety od ankietowanych w sposób tradycyjny (PAPI); ankiety uzyskane
w sposób tradycyjny będą musiały zostać wprowadzone przez Podmiot
ekspercki do tabeli zawierającej wyniki ankiety przeprowadzonej metodą CAPI,
z zaznaczeniem, że były wypełniane w sposób tradycyjny i poddawać się
analizie elektronicznej wraz z innymi danymi z ankiet; w przypadku pozyskania
danych za pomocą ankiet tradycyjnych, Podmiot ekspercki przekaże te ankiety
1

Zgodnie z ofertą.

5

CG-R-III.ZP.U.272.60.2019.MK

załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wraz z analizą. W przypadku pozyskania ankiet metodą CAPI Wykonawca
przekaże oryginalne wyniki ankiet w postaci pliku xls, xlsx;
2.2.5. dla systemów teleinformatycznych obsługujących system informacji w ochronie
zdrowia, o których mowa w obowiązującej ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia – w zakresie możliwości i potrzeb
wymiany informacji pomiędzy zrealizowanymi ww. systemami i planowanymi do
realizacji przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
systemami, a rozwiązaniami planowanymi w ramach Projektu „E-zdrowie dla
Mazowsza 2”. Analiza w tym zakresie musi zawierać opisy możliwych wymian
danych oraz współpracy ww. systemów z rozwiązaniami planowanymi
w ramach Projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
2.2.6. i schematy graficzne proponowanych do realizacji rozwiązań.
2.3. W ramach ankiet, o której mowa w pkt. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3 i 2.2.4 Podmiot ekspercki:
2.3.1. opracuje i uzgodni z Zamawiającym wzory ankiet i pytania ankietowe,
2.3.2. opracuje i uzgodni z Zamawiającym wersje elektroniczne ankiet oparte na
uzgodnionych z Zamawiającym wzorach ankiet; wersje elektroniczne ankiet
muszą być intuicyjne i łatwe w obsłudze;
2.3.3. opracuje i uzgodni z Zamawiającym instrukcje identyfikacji odpowiednich osób
do wywiadu,
2.3.4. zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla ankieterów w obecności przedstawicieli
Zamawiającego,
2.3.5. opracuje zbiory danych z badania zgodnie z zapisami OPZ,
2.3.6. przeprowadzi analizę zebranych danych i przekaże ją Zamawiającemu.
Wzory produktów, o których mowa w pkt. 2.3. muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym
i zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem przeprowadzania ankiet.
2.4. Analiza danych zebranych w ankietach musi spełniać następujące kryteria:
2.4.1. wszystkie dane pozyskane w ankietach muszą być przekazane w formie tabeli
xls lub xlsx w formie uzgodnionej z Zamawiającymi i zatwierdzonej przez
Zamawiającego;
2.4.2. każda analiza musi zawierać podsumowanie przeprowadzonych badań
oddzielnie dla pacjentów i poszczególnych grup interesariuszy, o których mowa
w pkt. 2.2.1, 2.2.2 oraz 2.2.3, i musi zawierać:
2.4.2.1. okres, w jakim badania zostały przeprowadzone,
2.4.2.2. w jaki sposób dobierani byli respondenci,
2.4.2.3. informację o liczbie respondentów oraz zwrotnych odpowiedziach,
2.4.2.4. poszczególne pytania wraz ze statystyką odpowiedzi i wykresami.
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3. Zadanie 3 – przeprowadzenie analizy usług elektronicznych w sektorze usług
medycznych świadczonych przez publiczne i prywatne jednostki medyczne na
terenie województwa mazowieckiego oraz przez systemy teleinformatyczne
obsługujące system informacji w ochronie zdrowia, o których mowa w ustawie
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia i planowanych
do realizacji przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
3.1. Analiza, o której mowa w pkt. 3 musi zawierać informacje zbiorcze o rodzajach
i wartościach liczbowych oraz procentowych usług elektronicznych w sektorze usług
medycznych świadczonych przez publiczne i prywatne jednostki medyczne na terenie
województwa mazowieckiego oraz przez systemy teleinformatyczne obsługujące
system informacji w ochronie zdrowia, o których mowa w obowiązującej ustawie z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia i planowanych do
realizacji przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Analiza musi
zawierać również informacje w formie tabel oraz wykresów uzgodnionych
z Zamawiającym i zatwierdzonych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem analizy.
3.2. W celu przeprowadzenia analizy, o której mowa w pkt. 3, Podmiot ekspercki przygotuje
szablony i słowniki, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez
Zamawiającego przed rozpoczęciem analizy.

IV.

Produkty zamówienia

1. Produktami zamówienia będą wszystkie dokumenty określone w Rozdziale III.

V.

Wykaz załączników

1. Wykaz Partnerów Projektu.
2. Formularz projektu pozakonkursowego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
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