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Załącznik nr 1 do SIWZ / 

do Umowy nr CSIOZ/…../2017 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie pozostałej 

dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „e-Krew 2 – kompleksowa 

informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi Etap 

I” w celu ubiegania się o dofinansowanie Projektu w ramach II Osi priorytetowej Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

 

1. Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację aplikacyjną dla Projektu w szczególności: 

1) Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami i treściami dokumentów 

wpisujących się w  II Oś priorytetową Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

w szczególności uwzględniając kryteria formalne i merytoryczne oraz regulamin naboru 

aktualny na dzień przypadający na 7 dni przed przedłożeniem Studium Wykonalności do 

odbioru przez Zamawiającego. 

2) Opis założeń projektu informatycznego zgodnie z wytycznymi przewidzianymi dla II Osi 

priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na wzorze formularza wskazanym 

przez Zamawiającego. 

3) Dokumentację niezbędną do publicznej prezentacji Projektu zgodnie z wytycznymi 

przewidzianymi dla  II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.   

2. Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne na warunkach określonych w umowie 

w okresie 4 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Gwarancja będzie 

dotyczyła w szczególności uwag zgłaszanych przez Instytucje zewnętrzne oceniające Projekt. 

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.2 Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa, natomiast istnieje możliwość zmiany Działania na etapie realizacji umowy, o czym 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, jednak nie późnej niż w terminie 30 dni 

przed dniem zakończenia terminu realizacji umowy. 

 

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w przygotowywanej dokumentacji 

w szczególności zapisy: regulaminu wraz z jego załącznikami, adekwatne dla naboru, w ramach 
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którego składany będzie wniosek o dofinansowanie Projektu e-Krew 2, Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa 2014-2020, Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. 

W ramach prac zostaną zaplanowane i przeprowadzone uzgodnienia z Partnerami, o których mowa 

w punkcie 6 (dalej jako „Partnerzy”), w celu doprecyzowania zakresu Projektu. W terminie nie 

dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zorganizuje i odbędzie w uzgodnieniu 

z Zamawiającym nie mniej niż 4 spotkania z Partnerami Projektu. Każde spotkanie uzgodnieniowe 

zakończy się podpisaną notatką sporządzoną przez Wykonawcę i przedłożoną do akceptacji 

Zamawiającego zawierającą podjęte ustalenia. Zostaną przeanalizowane wymagania zgłoszone 

przez Partnerów i w razie uznania ich zasadności przez Zamawiającego Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich uwzględnienia w Studium Wykonalności oraz pozostałej dokumentacji 

niezbędnej do złożenia Wniosku o dofinansowanie. 

 

Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, będzie zobowiązany do uwzględniania wszystkich 

bieżących uwag i wymagań Zamawiającego.   

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Do dnia 15 grudnia 2017 r. z zastrzeżeniem, że wszystkie czynności odbiorcze, w tym również 

związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego muszą zakończyć się w tym 

terminie. 

 

4. Wymagania w zakresie tworzonej dokumentacji: 

Zamawiający wymaga, aby dokumenty tworzone w ramach realizacji zamówienia 

charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

1) redakcja dokumentu: 

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

podrozdziały i sekcje w czytelny i zrozumiały sposób, 

b. sposób pisania rozumiany jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania 

dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 

c. poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna dokumentów, 

d. utrzymywanie aktualnych powiązań z innymi dokumentami. 

2) kompletność dokumentu – pełne przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość 

z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 
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3) 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, 

4) zachowanie ogólnie przyjętych norm, standardów i kryteriów jakości, 

5) aktualność – uwzględnienie w dokumencie bieżących czynników i uwarunkowań, w tym 

aktualnie istniejącej dokumentacji, 

6) zgodność tworzonej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, 

7) Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja: 

a) była opracowywana w języku polskim, 

b) była dostarczana w wersji elektronicznej w niezabezpieczonym/edytowalnym formacie 

MS Word i niezabezpieczonym formacie PDF (na płycie CD/DVD lub innym 

równoważnym nośniku danych) w ilości 2 sztuk (dopuszcza się inne formaty zapisu 

dokumentacji np. diagramy UML lub formaty wektorowe jak DWG, DXF, należy jednak 

dołączyć przeglądarkę obsługującą wykorzystane formaty). Diagramy UML sporządzone 

za pomocą narzędzi CASE muszą być dostarczone w formacie EAP. Dostarczone wykresy 

Gantta muszą być dostarczone w formacie MPP lub w formacie XLS umożliwiającym 

import do MS Project.  

c) w przypadku kolejnych wersji dokumentacji wymagane jest, aby Wykonawca dostarczał 

elektroniczne wersje dokumentacji, które zawierają wyróżnione różnice pomiędzy 

kolejnymi wersjami dokumentacji (w trybie rejestracji zmian).   

 

5. Personel Wykonawcy: 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały 

okres realizacji zamówienia minimum jednej osoby, wykonującej usługi w zakresie czynności 

administracyjno-biurowych związanych z obsługą realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wykonywane przez nią czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). 

 

6. Informacja o Projekcie e-Krew 2 Etap I 

Beneficjent  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

ul. Stanisława Dubois 5A 
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00-184 Warszawa 

e-mail: biuro@csioz.gov.pl 

Przewidywany okres realizacji projektu  

 III kw. 2018 r. - II kw. 2021 r. (36 miesięcy) 

Opis Projektu: 

W Projekcie zostały zaplanowane działania o charakterze systemowym, polegające na wdrażaniu 

nowych rozwiązań IT w jednostkach publicznej służby krwi, w tym opracowanie i wdrożenie 

horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całego kraju. Wytworzone i wdrożone 

oprogramowanie w ramach projektu ustandaryzuje procesy biznesowe i przełoży się na podniesienie 

poziomu obsługi obywateli.  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Centrum), zgodnie ze swoim statutem, jest 

jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia. Jednym z priorytetowych zadań Centrum jest realizacja zadań 

z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz 

wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie 

prowadzonych analiz. Projekt będzie realizowany przez CSIOZ na rzecz i we współpracy 

z podmiotami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia. W Projekt w roli Partnerów 

zaangażowane będą jednostki organizacyjne publicznej służby krwi: Instytut Hematologii 

i Transfuzjologii w Warszawie (IHIT), 21 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa 

(CKiK, podległe Ministrowi Zdrowia), Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

(podległe Ministrowi Obrony Narodowej), Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowe Centrum Krwi. Cały system publicznej służby 

krwi nadzoruje Minister Zdrowia, który koordynuje m.in.: działania związane z organizacją 

pobierania krwi i jej składników, preparatyką i zaopatrzeniem w krew i jej składniki. Natomiast część 

zadań Minister Zdrowia wykonuje za pośrednictwem Narodowego Centrum Krwi (jednostka 

podległa). Zadania publicznej służby krwi określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej 

służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371, z późn. zm.), w której określone są szczegółowo zadania 

poszczególnych jednostek organizacyjnych służby krwi. 

Mając świadomość ograniczeń obecnego systemu przepływu danych i informacji w zakresie 

publicznej służby krwi, opracowano założenia Projektu. Założenia obejmują budowę i wymianę 

(wdrożenie) systemów lokalnych w 3 reprezentatywnych CKiK oraz budowę i wymianę (wdrożenie) 

w IHIT w celu zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy jednostkami publicznej służby krwi. 

Ponadto, zapewnienie efektywnej komunikacji w ramach publicznej służby krwi zagwarantuje 
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bezpieczeństwo dawców i biorców krwi, a także prawidłowe wykorzystanie krwi i jej składników w 

procesie leczenia, stosowanego zwykle w sytuacjach niewątpliwie zagrażających zdrowiu i życiu 

ludzi. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu kompleksową informatyzację procesów 

biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi w sposób zgodny 

z obowiązującymi standardami, tzn. stworzyć rozwiązania, które będą spełniać wymogi pełnej 

zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą 

istnieć w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia dostępu lub ograniczonych możliwości 

implementacji. Ponadto, wymiana istniejących rozwiązań systemowych zapewni poprawę 

bezpieczeństwa dawców i biorców krwi i produktów krwiopochodnych, poprawę przepływu 

informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami, poprawę jakości obsługi dawców w CKiK, jak 

również pozwoli na dostosowanie się CKiK do aktualnych standardów transmisji danych. 

Głównym celem Projektu jest cyfryzacja procesów backoffice będących w dyspozycji podmiotów 

publicznych, tj. jednostkach publicznej służby krwi. Będzie on realizowany poprzez następujące cele 

szczegółowe: 

1. Usprawnienie funkcjonowania jednostek służby krwi poprzez cyfryzację procesów i procedur 

dotyczących funkcjonowania obszaru back-office. 

2. Ujednolicenie kluczowych systemów i interfejsów zgodnie z modelem cyfryzacji urzędów, 

zawartym w opracowanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji Katalogu Rekomendacji 

Cyfrowego Urzędu. 

3. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych oraz wymianę 

najlepszych praktyk pomiędzy urzędami. 

Wprowadzone rozwiązania przyspieszą załatwianie spraw w urzędach, co przełoży się na 

podniesienie poziomu obsługi obywateli. 

Zaplanowane w Projekcie działania o charakterze systemowym zwiększą dostępność świadczeń dla 

obywateli, a także ich jakość oraz efektywność, jak również usprawnią procesy związane 

z krwiodawstwem i krwiolecznictwem z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. W ramach 

Projektu zostaną wdrożone systemy teleinformatyczne umożliwiające wsparcie idei realizacji 

przedsięwzięcia.  

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy skuteczności systemu krwiodawstwa poprzez 

dostosowanie liczby donacji do zapotrzebowania oraz optymalizację wykorzystania krwi i jej 

składników.  

Celem Projektu jest unowocześnienie i usprawnienie procesów biznesowych realizowanych przez 

jednostki organizacyjne publicznej służby krwi (kwalifikowanie kandydatów na dawców krwi 
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i dawców krwi; pobieranie krwi i jej składników oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych; 

badanie, preparatyka oraz przechowywanie krwi i jej składników; wydawanie krwi i jej składników 

podmiotom leczniczym; realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne) w zakresie optymalnego 

wykorzystania krwi i jej produktów do celów leczniczych, poprzez wdrożenie nowoczesnych 

rozwiązań teleinformatycznych oraz usprawnienie kontaktów z dawcami krwi poprzez zastosowanie 

modelu cyfryzacji urzędów/jednostek, który zawarty jest w opracowanym przez ministra właściwego 

ds. informatyzacji Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU), który obejmuje m.in. 

interoperacyjność, funkcjonowanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, 

zapewnienie transparentności i otwartości administracji, standardy elektronicznej skrzynki 

podawczej i kompetencje cyfrowe urzędników.  

Osiągnięcie celu będzie sprzyjało zapewnieniu nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia 

i życia. Oznacza to, że realizacja Projektu wpłynie na poprawę jakości życia obywateli. Osiągnięcie 

celów będzie możliwe dzięki wdrożeniu rozwiązań teleinformatycznych w jednostkach 

organizacyjnych publicznej służby krwi zgodnie z KRCU i wpłynie na korzystanie przez odbiorców 

projektu z Internetu w kontaktach z administracją publiczną. Zastosowanie ujednoliconego (dla 

podstawowej działalności CKiK) systemu w jednostkach służby krwi zmniejszy obciążenia w trakcie 

realizacji czynności administracyjnych związanych z krwiodawstwem co przełoży się na jakość 

świadczonych usług przez pracowników jednostek.  

Projekt obejmuje: 

1. Budowę i wymianę (wdrożenie) systemów lokalnych w 3 reprezentatywnych CKiK oraz 

IHIT. 
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Projekt jest I Etapem Projektu e-Krew 2 – kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych 

w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, w ramach, którego zostanie wytworzone 

oprogramowanie i wdrożone u wybranych Partnerów (IHIT oraz 3 CKiK), natomiast w ramach II 

Etapu zostanie zaimplementowane w pozostałych jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi. W ramach tego projektu zostanie wytworzone oprogramowanie dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych publicznej służby krwi, natomiast jego wdrożenie nastąpi zarówno w Etapie I jak 

i II Projektu e-Krew 2, zgodnie z przyjętym podziałem (Etap I – 3 CKiK i IHIT, Etap II – 20 CKiK). 

Projekt obejmuje jednostki organizacyjne publicznej służby krwi zlokalizowane na terenie Polski, 

resortowe centra krwiodawstwa (Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA i Wojskowe 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) oraz wszystkie podmioty w Polsce wykonujące 

działalność leczniczą, które stosują krew i jej składniki do realizacji świadczeń zdrowotnych. Projekt 

zakłada zrealizowanie obiektywnych potrzeb jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi 

poprzez wymianę systemów lokalnie używanych przez Partnerów projektu. Wytworzone 

oprogramowanie pozwali na gromadzenie i przetwarzanie danych we wszystkich podmiotach 

uczestniczących w procesach związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem, w tym 

w szczególności: 

 Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHIT), 

 Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK).  

Poprzez wytworzone lokalne systemy zaistnieje możliwość komunikacji z Platformą e-Krew co 

umożliwi użytkownikom dostęp do jednoznacznie określonych funkcjonalności i obszarów danych, 
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dawcom do określonych informacji dotyczących ich donacji i danych osobowych. W wyniku 

wdrożenia projektu zostaną utworzone nowe lub usprawnione istniejące procesy informacyjne 

realizowane w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Projekt zakłada wykorzystanie i integrację, 

o ile będzie to uzasadnione i racjonalne, z istniejącymi rozwiązaniami technicznymi 

i organizacyjnymi w szczególności pozostającymi w dyspozycji Centrum i podmiotów publicznej 

służby krwi. Projekt podzielono na etapy realizacyjne tak aby jak najbardziej optymalnie i sprawnie 

zapewnić migrację danych oraz wdrożenie systemów w uporządkowany i zorganizowany sposób. Po 

fazie wytwórczej systemu, która zaplanowana została na: 

 24 miesiące w przypadku CKiK - obejmie swoim zakresem m.in. procedury przetargowe 

i wytworzenie oprogramowania dla CKiK (oprogramowanie będzie mieć zaimplementowane 

wszystkie interfejsy funkcjonujące w 23 CKiK tak aby wdrożenie nie wymagało w tym zakresie 

zmian w oprogramowaniu),  

 18 miesięcy w przypadku IHIT - obejmie swoim zakresem m.in. procedury przetargowe 

i wytworzenie, oprogramowania w IHIT, 

Po wytworzeniu oprogramowania dla CKiK i IHiT nastąpi etap migracji danych oraz integracja 

i wdrożenie systemu w poszczególnych jednostkach w podziale na: pierwszy obszar - IHIT oraz drugi 

obszar - 3 wskazane CKIK. W ramach każdego z obszarów dla wyszczególnionych jednostek nastąpi 

okres uwzględniający: 

 Analizę jakości danych w poszczególnych systemach informatycznych CKiK i KRDK, 

 Opracowanie metody migracji danych oraz przygotowania planu migracji dla poszczególnych 

CKiK i KRDK, 

 Przeprowadzenie procesu migracji (eksport i import danych) i integracji z systemem e-Krew, 

 Weryfikację poprawności migracji, 

 Uruchomienie systemu dla danego obszaru, 

okres stabilizacji systemu w ramach poszczególnych obszarów.  

Odbiorcami ostatecznymi w projekcie są bezpośrednio: jednostki publicznej służby krwi, Instytucje 

nadzorujące system krwiodawstwa, pośrednio: potencjalni dawcy krwi, dawcy krwi, podmioty 

wykonujące działalność leczniczą. 

 


