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Załącznik nr 1 do SIWZ i do Umowy 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

„Usługa wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu Systemów 

teleinformatycznych” 

 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie realizował zadania wsparcia 

Zamawiającego w ramach Zleceń udzielanych w ramach Umowy.  

1. Zadania wsparcia Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach udzielanych zleceń będą 

realizowane w następującym zakresie: 

1) Analizy, projektowania, wsparcia w wytworzeniu, modyfikacji aplikacji i systemów 

teleinformatycznych oraz integracji z zewnętrznymi systemami w oparciu 

o udostępnione Wykonawcy środowiska będące w dyspozycji Zamawiającego; 

2) Wsparcia w instalacji oraz konfiguracji aplikacji i systemów teleinformatycznych, 

o których mowa w ust. 3 na środowisku będącym w posiadaniu Zamawiającego; 

3) Wytwarzania i aktualizacji dokumentacji analitycznej, użytkowej, projektowej oraz 

powykonawczej aplikacji i systemów teleinformatycznych Zamawiającego, o których 

mowa w ust. 3; 

4) Usuwania Błędów w istniejących i modyfikowanych aplikacjach oraz systemach 

teleinformatycznych Zamawiającego; 

5) Prac nad architekturą systemów teleinformatycznych oraz architekturą korporacyjną; 

6) Testach zmodyfikowanych oraz dostarczonych przez firmy trzecie aplikacji i systemów 

teleinformatycznych. 

2. Środowiskami, w których będą uruchamiane aplikacje i systemy teleinformatyczne są: 

1) SharePoint Server 2013 uruchomiony w architekturze trójwarstwowej farmy w oparciu 

o MS SQL 2012 standard Edition oraz Windows Server 2012 oraz 2012 R2 standard, 

jako system operacyjny dla wszystkich serwerów. Serwery działają w kilku domenach i 

są uruchomione na środowisku wirtualnym Hyper-V (w oparciu o Windows Server 

2012 R2 Datacenter). W środowisku mogą zostać udostępnione (o ile wymagać tego 

będzie aplikacja) następujące usługi: Access Services, App Management Service, 

Business Data Connectivity, Excel Services, Machine Translation Service, Managed 

Metadata Service, PerformancePoint, PowerPoint Conversion, Search, Secure Store 

Service, State Service, Usage and Health Data Collection, User Profile, Visio Graphics 

Service, Word Automation Services, Work Management. Wdrożenie dedykowanych 
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komponentów modyfikowanych na potrzeby zamówienia będzie realizowana przez 

Zamawiającego na podstawie dostarczonej dokumentacji instalacyjnej. 

2) Systemy wytworzone w języku JAVA EE: środowiska oparte na serwerze aplikacyjnym 

JBoss, wykorzystujące szynę usług JBoss FUSE, systemy operacyjne: Linux, Red Hat 

Enterprise Linux 7, CentOS, silniki bazy danych: PostgreSQL (EnterpriseDB), MySQL, 

DB2, udostępniane przy pomocy serwera http Apache 2.x, w tym mod_Proxy. 

3) Systemy wytworzone w języku PHP (PDO, pdo_pgsql, gsql, SimpleXML, enable-zip) 

wykorzystujące szynę usług JBoss FUSE, systemy operacyjne: RedHat, CentOS, Suse, 

silnik bazy danych PostgreSQL (EnterpriseDB), udostępniane przy pomocy serwera http 

Apache 2.x, w tym mod_Proxy. 

4) Systemy wytworzone w języku C# z użyciem framework .Net: środowiska oparte na 

serwerze aplikacyjnym IIS, systemy operacyjne: Windows 2012, Windows 2012R2, 

silnik bazy danych Microsoft SQL. 

5) Hurtownia danych: środowisko oparte jest o rozwiązania firmy SAS, Zamawiający 

posiada między innymi licencje: Enterprise BI Server, SAS Enterprise Guide, SAS Data 

Management Standard, SAS Enterprise Miner, SAS Text Miner, SAS Forecast Server, 

Platform Suite for SAS. 

3. Zadania wsparcia Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach udzielanych zleceń 

dotyczyć będą: 

1) funkcjonujących rejestrów medycznych oraz systemów dziedzinowych, w których skład 

wchodzą:  

 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), 

 Rejestr Aptek (RA), 

 Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych (RHF), 

 Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych (RDL), 

 Centralny Rejestr Farmaceutów (CRF), 

 Rejestr Systemów Kodowania (RSK), 

 Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji, 

 Rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków, rejestr ośrodków medycznie 

wspomaganej prokreacji i banków komórek rozrodczych i zarodków, 

 Rejestr Produktów Leczniczych (RPL), 

 System administracji (SA), 
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 Platforma e-learning, 

 Wyszukiwarka w eRZOZ, 

 System Informatyczny Rezydentury (SIR), 

 System Obsługi Importu Docelowego (SOID), 

 Rejestr Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (RDG), 

 eGate – skrzynka podawcza dla wniosków elektronicznych, 

 Aplikacje wspierające prace zespołu: SVN, bug tracking, 

 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), 

 System Monitorowania Zagrożeń (SMZ), 

 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), 

 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ), 

 System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), 

 Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 

 System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR), 

oraz hurtownie danych napełniane danymi z powyższych systemów 

teleinformatycznych; 

2) planowanych do uruchomienia aplikacji oraz systemów teleinformatycznych: 

 Rejestry z ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, 

 Rejestr Wytwórców i Importerów Produktów Leczniczych; 

3) realizowanych przez Zamawiającego zadań statutowych.  

Realizacja przez Zamawiającego zadań statutowych będzie możliwa po otrzymaniu 

od dysponenta odpowiedniego stopnia środków budżetowych przeznaczonych 

na realizacje przedmiotowych zadań. 

4. Pozycje wykazane w ust. 3 stanowią jedynie informację dla Wykonawcy i nie ogranicza to 

Zamawiającego, co do zakresu możliwych do zlecania prac. Każdorazowo zakres prac 

określony będzie w Zleceniu.  

Czynności określone w przedmiocie Umowy mogą dotyczyć aplikacji, rejestrów lub 

systemów teleinformatycznych, jeżeli technologia aplikacji i systemów 

teleinformatycznych będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, co do ról osób 

określonych w SIWZ. 
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5. Wymagania w zakresie sposobu wykonywania Zlecenia.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował powierzone zadania z uwzględnieniem 

zasad zwinnych metodyk wytwórczych, w szczególności z poszanowaniem następujących 

zasad: 

1) Zadania określone w Zleceniu są realizowane w sposób iteracyjny i przyrostowy 

w ramach Sprintów o wskazanej w Zleceniu długości (ustala się, że Sprint może trwać 

od 1 do 4 tygodni); 

2) Każdy sprint rozpoczyna się od ustalenia wspólnie z Zamawiającym zakresu 

funkcjonalności lub prac do realizacji w danym Sprincie; 

3) W przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym określona część prac może przejść na 

kolejny Sprint w szczególności, kiedy realizacja tych prac jest uzależniona od 

czynników, na które Wykonawca nie ma wpływu. 

4) Każdy Sprint kończy się dostarczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę produktu: 

funkcjonalności lub innego wyniku prac, którym może być gotowa konfiguracja, 

dokument, wynik testów itp.; 

5) Zadania realizowane w ramach Zlecenia będą podlegały określonym w Umowie 

procedurom odbiorczym.   

6. W przypadku wytwarzania, modyfikacji aplikacji i systemów teleinformatycznych oraz 

integracji z zewnętrznymi systemami lub utrzymania systemów teleinformatycznych, 

Zamawiający dla celów odbiorów ustala następujące kategorie Błędów oprogramowania: 

a) Błąd kategorii A – błąd uniemożliwiający użytkowanie aplikacji/systemu 

teleinformatycznego; 

b) Błąd kategorii B – błąd polegający, na co najmniej jednym z poniższych 

przypadków: 

i. Główne elementy aplikacji/systemu teleinformatycznego funkcjonują 

w sposób niezgodny z dokumentacją, 

ii. Występują istotne ograniczenia w działaniu aplikacji/systemu 

teleinformatycznego, ale nie powodują jego niedostępności, 

iii. Nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności aplikacji/systemu 

teleinformatycznego, 

iv. Użytkownik nie może korzystać z elementów aplikacji/systemu 

teleinformatycznego, ale uzyskanie oczekiwanych efektów jest możliwe 

w inny sposób (poprzez obejście, które wskaże Wykonawca). 

Błąd kategorii B nie obejmuje sytuacji określonych Błędem kategorii A. 
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c) Błąd kategorii C – oznacza pojawienie się usterki w aplikacji/systemie 

teleinformatycznym o charakterze ergonomicznym niemającej wpływu na wynik 

pracy użytkownika z aplikacją/systemem teleinformatycznym. Błąd kategorii C nie 

obejmuje sytuacji obejmujących objętych Błędem kategorii A i kategorii B. 

7. W przypadku obsługi Błędów środowiska produkcyjnego: 

1)  Zamawiający pod pojęciem czasu reakcji na zgłoszenie Błędu rozumie czas od 

momentu zgłoszenia Błędu przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia 

przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia. Sposób zgłaszania Błędów i potwierdzania 

ich przyjęcia będzie każdorazowo ustalony w Zleceniu. 

2) Zamawiający pod pojęciem czasu usunięcia Błędu rozumie czas pomiędzy 

potwierdzeniem przyjęcia błędu przez Wykonawcę, a dostarczeniem przez 

Wykonawcę do repozytorium Zamawiającego poprawki usuwającej Błąd.  

3) Błąd uznaje się za usunięty po potwierdzeniu przez Zamawiającego skuteczności 

poprawki. 

4) Zamawiający wymaga, aby czas reakcji na zgłoszenie Błędu wynosił maksymalnie 

2 godziny. 

5) Zamawiający wymaga, aby zgłoszone Błędy były usuwane w poniższych 

terminach:  

a) Błąd kategorii A – 1 dzień roboczy, 

b) Błąd kategorii B – 4 dni robocze, 

c) Błąd kategorii C – 10 dni roboczych. 

6) Zamawiający zastrzega, że czasy reakcji i usuwania Błędów mogą być za 

porozumieniem stron ustalone w odmienny sposób dla każdego Zlecenia. 

8. Wymagania w zakresie tworzenia i aktualizacji dokumentacji: 

1) Poszczególne dokumenty są tworzone w szablonach graficznych dostarczonych lub 

wskazanych przez Zamawiającego; 

2) Zamawiający wymaga, aby dokumenty tworzone i modyfikowane w ramach realizacji 

zlecenia charakteryzowały się wysoką jakością, właściwą dla profesjonalnego 

charakteru świadczonych usług, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

a) redakcja dokumentu: 

i. struktura dokumentu, rozumiana, jako podział danego dokumentu na rozdziały, 

podrozdziały i sekcje w czytelny i zrozumiały sposób, 
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ii. sposób pisania rozumiany, jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu 

pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego 

dokumentu, 

iii. poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna dokumentów, 

iv. utrzymywanie aktualnych powiązań z innymi dokumentami. 

b) kompletność dokumentu – pełne przedstawienie omawianego problemu 

obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia; 

c) spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności 

pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, brak 

logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich 

przekazanych dokumentach oraz fragmentach tego samego dokumentu; 

d) aktualność – uwzględnienie w dokumencie bieżących czynników i uwarunkowań, 

w tym aktualnie istniejącej dokumentacji; 

e) zachowanie ogólnie przyjętych norm, standardów i kryteriów jakości. 

3) Cała dokumentacja powinna być opracowywana w języku polskim; 

4) Elementy dokumentacji analitycznej, projektowej, wykonawczej i powykonawczej 

muszą być tworzone zgodnie z notacją BPMN, UML 2.0, lub ArchiMate 2.0 lub 

nowszym, odpowiednio w obszarach uzgodnionych z Zamawiającym; 

5) Dokumentacja musi obejmować między innymi opis wymagań i decyzji 

architektonicznych, przypadki użycia wraz z opisem, opis i modele warstwy logicznej 

aplikacji w tym komponenty oprogramowania i realizację przypadków użycia, opis 

i diagramy procesów systemu, modele danych: koncepcyjne, logiczne, fizyczne, 

ogólny opis architektury aplikacji, mapowanie wymagań na przypadki użycia; 

6) Dokumentacja w warstwie fizycznej musi obejmować między innymi opis oraz 

diagramy z charakterystyką platformy oprogramowania, diagram rozmieszczenia 

komponentów aplikacji;  

7) Cała dokumentacja powinna być dostarczana w edytowalnej postaci elektronicznej, 

w formacie przetwarzanym, w zależności od zlecenia, przez MS Word, Excel (od wersji 

2007) lub Enterprise Architect firmy Sparks Systems (od wersji 10) – jest to 

oprogramowanie, które wykorzystuje Zamawiający. 

Zakres dokumentacji będzie szczegółowo uzgadniany w ramach zleceń.  

9. Wymagane role i minimalna liczba osób pełniących poszczególne role: 
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Nazwa pełnionej roli Minimalna liczba 

udostępnionych 

osób 

Analityk 3 

Kierownik Zespołu Deweloperów 2 

Programista Java 4 

Programista PHP 2 

Programista.NET (w tym, co najmniej 3 osoby ze znajomością 

platformy Sharepoint) 
6 

Tester oprogramowania 3 

Administrator aplikacji 2 

 

10. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby, wykonujące 

usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych przy realizacji przedmiotu 

zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy 

w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm). 

 


