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Rozbudowa i modernizacja środowiska IT o niezbędny sprzęt i oprogramowanie dla 
przychodni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle  oraz jego 
integracja z systemem Optimed24 pracującym w Przychodni. 
 
 
Zamawiają posiada oprogramowanie do obsługi przychodni i gabinetów lekarskich - 
Optimed24.Oferent musi być autoryzowanych partnerem firmy Comarch w zakresie 
sprzedaży i wdrożenia systemu Optimed24. 
 
 
 

I. Zestawienie produktów 
1. Zakup sprzętu informatycznego. 

 

L.p. Nazwa produktu Ilość  

1 Zakup sprzętu informatycznego   

1.1 Zakup serwera dla systemu laboratorium  1 

1.2 
dodatkowe licencje dostępowe do serwera Win 2012 SRV dla 
siedmiu urządzeń.  7 

1.3 
licencje dostępu terminalowego do serwera Win2012  dla 
czterech urządzeń (WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012) 4 

1.4 Zakup UPS  typ I 1 

1.5 Zakup UPS typ II 500W-700W  2 

1.6 Zakup komputerów  typ I  6 

1.7 Zakup komputerów typ II  3 

1.8 Drukarka laserowa do gabinetów lekarskich 3 

1.9 Drukarka laserowa do laboratorium  1 

1.10 Czytnik kodów kreskowych   6 

1.11 
Rozbudowa pamięci RAM do istniejącego serwera PowerEdge 
T320 2 

 
 
 
 
 

2. Zakup i wdrożenie oprogramowania dla medycyny   
 
 
 

 
 

L.p. Nazwa produktu Ilość  

2 Zakup i wdrożenie oprogramowania dla medycyny   

2.1 Oprogramowanie dla Punktu Pobrań  (cztery stanowiska) 1 

2.2 
Oprogramowanie  wspierające działalność komercyjną (cztery 
stanowiska) 1 

2.3 Dodatkowe ogólne lic. dla systemu OPTIMED24 7 

2.4 Wdrożenie 2.1, 2.2, 2.3 1 

2.5 Oprogramowanie do obsługi laboratorium  wraz z wdrożeniem  1 
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II. Opis wymagań  

 

1.1 Serwer dla systemu laboratorium    

Komponent Minimalne wymagania 

Oferowana 

funkcjonalność 

TAK/NIE 

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 1U z 
możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" 
HotPlug 

 

wraz z kompletem wysuwanych szyn 
umożliwiających montaż w szafie rack i 
wysuwanie serwera do celów serwisowych  

 

Posiadająca dodatkowy przedni panel 
zamykany na klucz, chroniący dyski twarde 
przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 

 

Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania 
minimum jednego procesora dwu, cztero, 
sześcio lub ośmiordzeniowego. Płyta główna 
musi być zaprojektowana przez producenta 
serwera i oznaczona jego znakiem 
firmowym. 

 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do 
pracy w serwerach dwuprocesorowych 

 

Procesor 

Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 
dedykowany do pracy z zaoferowanym 
serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku 

 

min. 118 punktów w teście 
SPECint_rate_base2006 dostępnym na 
stronie www.spec.org 

 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do 
pracy w serwerach jednoprocesorowych 

 

Pamięć RAM 

8 GB pamięci RAM  

RDIMM o częstotliwości pracy 1600MHz  

Płyta powinna obsługiwać do min. 192GB, na 
płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 6 slotów przeznaczonych dla 
pamięci 

 

Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory 
Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep 

 

Sloty PCI 
Express 

- Minimum jeden slot x8 o prędkości x4 
generacji 2 
- minimum jeden slot x16 generacji 3 pełnej 
wysokości 

 

Karta graficzna 
Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca 
rozdzielczość min. 1280x1024 

 

Wbudowane 
porty 

min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 
porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, 
drugi na tylnym), min. 1 port RS232 

 

Interfejsy 
sieciowe 

Wbudowana w płytę główną dwuportowa 
karta Gigabit Ethernet 
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Wewnętrzny 
moduł SD 

Możliwość zainstalowania wewnętrznego 
modułu z redundantnymi kartami SD oraz 
klucza USB. Możliwość skonfigurowania 
mirroru pomiędzy redundantnymi kartami 
SD. 

 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany dedykowany sprzętowy 
kontroler dyskowy, umożliwiający 
konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 
50. 

 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, 
SAS, NearLine SAS i SSD. 

 

Zainstalowane 2 dyski twarde  

o pojemności min. 500GB SATA 7.2k RPM   

  

Napęd optyczny Wbudowany napęd DVD-RW  

System 
diagnostyczny 

Panel LCD umieszczony na froncie 
obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, 
dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz 
temperaturze. 

 

Zasilacze 
Redundantne zasilacze o mocy maks. 350W 
każdy 

 

Wentylatory Minimum 4 redundantne wentylatory  

Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

 

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego systemu 

operacyjnego, zintegrowana z płytą główną 

lub jako dodatkowa karta rozszerzeń 

(Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty 

instalowanej w slocie PCI Express jednak nie 

może ona powodować zmniejszenia 

minimalnej ilości wymaganych slotów w 

serwerze),  posiadająca minimalną 

funkcjonalność : 

- komunikacja poprzez interfejs RJ45 

- podstawowe zarządzanie serwerem 

poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN 

tagging 

- wbudowana diagnostyka 

- wbudowane narzędzia do instalacji 

systemów operacyjnych 

- dostęp poprzez interfejs graficzny Web 

karty oraz z linii poleceń 
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- monitorowanie zasilania oraz zużycia 

energii przez serwer w czasie rzeczywistym 

z możliwością graficznej prezentacji 

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera 

- zdalna instalacja systemów operacyjnych 

- wsparcie dla IPv4 i IPv6 

- zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii 

- możliwość zarządzania poprzez 

bezpośrednie podłączenie kablem do 

dedykowanego złącza USB 

- integracja z Active Directory 

Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty 

o automatyczne przywracanie ustawień 

serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji 

firmware w przypadku awarii i wymiany 

któregoś z komponentów z dedykowanej 

pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart 

sieciowych, płyty głównej). 

 

Gwarancja 

Trzy lat gwarancji realizowanej w miejscu 
instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 
następnego dnia roboczego od przyjęcia 
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w 
trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię 
telefoniczną producenta. Możliwość 
rozszerzenia gwarancji przez producenta do 
siedmiu lat. 
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji 
poprzez stronę producenta podając 
unikatowy numer urządzenia, oraz 
pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz 
sterowników  nawet w przypadku 
wygaśnięcia gwarancji serwera. 
 

 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 
9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta serwera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w 
przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem 
-należy  przedstawić przy dostawie sprzętu. 
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Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z 
normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany sewer musi znajdować się na 
liście Windows Server Catalog i posiadać 
status „Certified for Windows” dla systemów 
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, 
x86, Microsoft Windows Server 2012 

 

Dokumentacja 

Zamawiający wymaga dokumentacji w 
języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub 
jego przedstawiciela. 

 

 

 

 

1.2  licencje dostępowe do serwera dla siedmiu urządzeń  
 WinSvrCAL 2012 – 7 szt. 
 

1.3  licencje dostępu terminalowego do serwera dla czterech urządzeń 

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 – 4 szt. 

 

1.4  Zakup UPS   Typ I        

L.p. Wymagana funkcjonalność Oferowana funkcjonalność 

TAK/NIE 

1 Obudowa Tower  

2 Moc pozorna 1000 VA  

3 Moc rzeczywista 900 W  

4 Architektura UPS ONLINE  

5 Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem 

zasilania 6 x IEC320 C13 (10A) 

 

6 Czas podtrzymania dla obciążenia 100%  nie 

mniej niż 6 min 

 

7 Porty komunikacji RS232 (DB9) USB  

8 DB-Slot - gniazdo na dodatkowe karty 

komunikacyjne -  

 

9 Gwarancja producenta 2 lata   
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1.5 Zakup UPS typ II         

 

L.p. Wymagana funkcjonalność Oferowana funkcjonalność 

TAK/NIE 

1 Moc pozorna 650 W  

2 Moc rzeczywista 400 W  

3 Maks. czas przełączenia na baterię 5 ms  

4 Liczba i rodzaj gniazdek- 3 x French CEE 7/5 (Type 

E) 

 

5 Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% - 9 min  

6 Zimny start- tak   

7 Porty komunikacji- USB micro-B serial console 

port 

 

8 Sygnalizacja - Wyświetlacz LCD/ Wyświetlacz 

stanu urządzenia audio 

 

9. Typ obudowy - tower  

10  Gwarancja – 2 lata   

 

 

 

 

1.6 Zakup komputerów typ I  AIO   6 szt.   

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Oferowana 

funkcjonalność 

TAK/NIE 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie 

modelu, symbolu oraz producenta komputera 

 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 

biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 

obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej 
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Wydajność 

obliczeniowa 

SYSmark® 2012 PerformanceTest ; 

- SYSmark Rating – co najmniej wynik 144 punktów, 

- Office Productivity – co najmniej wynik 135 punktów, 

- Media Cration – co najmniej wynik 135 punktów, 

- Web Development – co najmniej wynik 135 punktów, 

- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 155 

punktów, 

- 3D Modeling – co najmniej wynik 145 punktów, 

- System Management – co najmniej wynik 140 punktów, 

 

Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi 

przeprowadzić na automatycznych ustawieniach 

konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy 

natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych 

wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie 

overclokingu, oprogramowania wspomagającego 

pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie 

zainstalowane oprogramowanie przez producenta, 

ingerowania w  ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie 

urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w 

samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie 

rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).  

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 

poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych 

testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu 

oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz 

dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z 

wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 

 

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, 

osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5033 

punktów 

 

Pamięć 

operacyjna 

4GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 

16GB,  

 

Parametry 

pamięci 

masowej 

500GB SATA (7200) 
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Grafika Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać 

pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, 

ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz 

MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0  posiadająca 

min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW 

Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz 

(cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) 

 

Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 

High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego 

na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane 

przyciski na zewnątrz obudowy dla menu OSD, 

wbudowane dwa głosniki stereo 

Wbudowany w obudowę matrycy cyfrowy mikrofon z 

kamerą internetową 1280x720 (min. 0.92 MP) 

Wbudowany na stałe w obudowę komputera czytnik kart 

multimedialnych ( czytający min. format kart SD ) 

 

Obudowa  Typu All-in-One zintegrowana z monitorem max. 19.5”. 
Przez pojęcie zintegrowany Zamawiający ma na myśli 
komputer wbudowany w obudowę monitora, nie 
dopuszcza się rozwiązań typu komputer, dedykowany 
stand łączący komputer z monitorem,  

 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej 
(złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w 
obudowie do założenia kłódki) 

 Zasilacz wewnętrzny o mocy max 185W i efektywności 
85% , przy zasilaczu wbudowany system 
diagnostyczny zasilacza 

 Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 95 
cm bez podstawy, maksymalna waga bez podstawy 
7kg, 

 Możliwość montażu uchwytu VESA 100x100 po 
zdemontowaniu podstawy, rozstaw montażowy 
uchwytu uzyskany bez stosowania dodatkowych 
modułów czy przejściówek 

 

Zgodność z 

systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać 

certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający 

poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z 

oferowanym systemem operacyjnym  (załączyć wydruk ze 

strony producenta oprogramowania) 

 

BIOS 

 

 

 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, z wbudowaną 

obsługą za pomocą klawiatury i myszy. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 

dysku twardego komputera lub innych podłączonych do 
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niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o:  

 wersji BIOS,  
 nr seryjnym komputera wraz z datą jego 

wyprodukowania,  
 ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami 

RAM,  
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, 

wielkości pamięci cache L2 i L3,  
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
 urządzeniu podłączonym do SATA 0 
 urządzeniu podłączonym do SATA 1 
 zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej 
 zainstalowanym bluetooth 
 kontrolerze audio 
 zainstalowanej karcie graficznej 

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania 

startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie 

zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS), 

Możliwość ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot, 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 

dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 

niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 

oraz możliwość ustawienia następujących zależności 

pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła 

pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania 

hasła administratora. 

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy 

hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie 

było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po 

podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać 

podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień 

BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 

Możliwość ustawienia dla hasła systemowego i albo lub 

dla hasła administratora ilość znaków minimalna – 4, 

maksymalna 32 znaki,  

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty 

dźwiękowej, karty sieciowej, wbudowanych głośników, 

kontrolera SATA ( w przypadku więcej niż 1 , każdy 

kontroler z osobna), karty bezprzewodowej, bluetooth, 

sprzętowego modułu TPM, kamery cyfrowej, mikrofonu, 

czytnika kart multimedialnych, virtualizacji bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
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komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 

zewnętrznych. 

Możliwość ustawienia kontrolera SATA w min. dwóch 

trybach : ATA lub AHCI 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, 

czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń 

bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu 

systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB :  

- tylnych i przednich ( w przypadku portów usytułowanych 

na bocznej krawędzi obudowy monitora traktujemy je jako 

przednie ) 

- tylko tylnych 

- tylko przednich ( w przypadku portów usytułowanych na 

bocznej krawędzi obudowy monitora traktujemy je jako 

przednie ) 

Możliwość włączenia tylko jednego rdzenia procesora – 

funkcja wymagana dla aplikacji mającej problemy z 

obsługą więcej niż jeden rdzeń. 

Diagnostyka i 

bezpieczeństwo 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z 

graficznym interfejsem użytkownika dostępny dla 

użytkownika z poziomu szybkiego menu boot, 

umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu 

wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 

oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania 

systemu operacyjnego. System opatrzony min. o 

funkcjonalność : 

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do 

uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, 

-  test procesora [ min. cache ] 

-  test pamięci, 

-  test wentylatora dla procesora 

-  test wentylatora dodatkowego 

-  test napędu 

-  test portów USB   

-  test dysku twardego 
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-  test podłączonych kabli. 

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy 

służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi 

przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to 

musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych 

dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy 

użyciu klucza  

Wbudowany na stałe w obudowie komputera wizualny 

system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 

diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: 

- uszkodzenie lub błąd lub brak pamięci RAM 
- uszkodzenie płyty głównej 
- uszkodzenie kontrolera Video 

montowanego na złączy PCIe lub 
dodatkowego chipsetu na płycie głównej ( 
jęśli wymagane w specyfikacji SIWZ ) 

- uszkodzenie dysku twardego 
- błedy BIOS’u 
- uszkodzenie procesora 

Certyfikaty i 

standardy 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć 
do oferty)  

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
 Energy Star min. 5.0 - wymagany certyfikat lub wpis 

dotyczący oferowanego modelu komputera w  
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org 
lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się 
wydruk ze strony internetowej  

 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą 

ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w 

pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) 

wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie 

wykonawcy oparte numerem postępowania i dodatkowo 

poparte oświadczeniem producenta) 

 

Warunki 

gwarancji 

5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u 

klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 

roboczego. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzacje producenta komputera – dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie 

wywiązywania się  

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 

 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 

związane z serwisem. 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 

sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 

podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 

jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na 

stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie 

na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 

seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy 

dołączyć link strony. 

 

System 

operacyjny  

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 

Professional na licencji Windows 8.1 Professional + nośnik 

Windows 8.1, klucz licencyjny Windows Professional musi 

być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację 

systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika 

bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez 

potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

Oferowany dostarczony system jak i również przy 

reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza 

licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu. 

 

Wymagania 

dodatkowe 

1. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na 
zlecenie producenta komputera, dedykowana dla 
danego urządzenia, z naniesionym logo producenta 
komputera na etapie produkcji; min. 2 złącza DIMM, 
obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA w tym 
jedno min. SATA 3.0 

2. Wbudowane porty:  
-  min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz 

obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na 

bocznej krawędzi obudowy monitora i min. 4 porty USB 

2.0 z tyłu obudowy,   

-  port sieciowy RJ-45,  

- na tylnym panelu 1x VGA 

- na tylnym panelu 1x wejście liniowe, 

- z przodu lub na bocznej krawędzi obudowy monitrora 

1x wyjście audio, 1x wyjście słuchawkowe, dopuszcza 

się jedno złącze tzw. combo oraz wbudowany czytnik 

kart multimedialnych   

 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być 
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osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 

przejściówek itp. 

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 
zintegrowana z płytą główną, wspierająca PXE  

4. Klawiatura USB w układzie polski programisty  
5. Mysz optyczna USBz dwoma klawiszami oraz rolką 

(scroll)  
6. Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW  

 

 

1.7 Zakup komputerów typ II (stanowiska do laboratorium)  - szt. 3  

 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Oferowana 

funkcjonalność 

TAK/NIE 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, 

symbolu oraz producenta 

 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do 

internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, 

stacja programistyczna 

 

Wydajność 

obliczeniowa 

SYSmark® 2014 PerformanceTest : 

- SM 2014 Overall RRating – co najmniej wynik 1295 punktów, 

- Office Productivity – co najmniej wynik 1185 punktów, 

- Media Creation – co najmniej wynik 1245 punktów, 

- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 1455 punktów, 

Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić 

na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez 

firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz 

włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się 

stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego 

pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane 

oprogramowanie przez producenta, ingerowania w  ustawieniach 

BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) 

jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie 

rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).  
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Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 

przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent musi 

dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer 

do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu 

wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 

Procesor  

 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w 

teście PassMark CPU Mark wynik min. 5033 punktów. 

 

Pamięć 

operacyjna 

RAM 

4GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 

16GB,  

 

Parametry 

pamięci 

masowej 

Min. 500 GB SATA 7200 obr./min  

Wydajność 

grafiki 

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę 

dwumonitorową  ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 

1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie 

przydzielana do min. 1,7GB  

; obsługująca rozdzielczości : 

3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo)  

2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo)  

4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo)  

1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo)  

 

Wyposażenie 

multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 

zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie 

komputera  

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu 

obudowy. 

 

Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym 

profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne 

pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim ] i 2 szt. 3,5” 

wewnętrzne, 

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 

3,5” lub dysków 2,5” 

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 97cm i objętości 

27 litrów, waga max 10 kg, 

Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 

zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na 
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poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu 

zasilacza na poziomie 100%, 

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera 

powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu 

optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia 

narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 

fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system 

diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania 

problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności 

musi sygnalizować: 

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

- uszkodzenie złączy PCIe, płyty głównej 

- uszkodzenie kontrolera Video 

- uszkodzenie dysku twardego 

- awarię BIOS’u 

- awarię procesora 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać 

minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfkacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 

numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być 

wpisany na stałe w BIOS. 

Zgodność z 

systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę 

systemową (wydruk ze strony) 

 

 

Bezpieczeństwo Wbudowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. 

układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) 

w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do 

tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 

szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 

szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 

twardym przy użyciu klucza sprzętowego, 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym 

interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne 

przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 

komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o 

funkcjonalność : 

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia 

oferowanego systemu operacyjnego, 

-  test procesora [ min. cache ] 
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-  test pamięci, 

-  test wentylatora dla procesora 

-  test wentylatora dodatkowego 

-  test napędu 

-  test portów USB   

-  test dysku twardego 

-  test podłączonych kabli. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w 

procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia 

wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 

 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa BIOS za 

pomocą klawiatury i  myszy. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  
 nr seryjnym komputera wraz z datą jego 

wyprodukowania,  
 ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami 

RAM,  
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, 

wielkości pamięci cache L2 i L3,  
 pojemności zainstalowanego dysku twardego 
 rodzajach napędów optycznych 
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
 kontrolerze audio 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania 
startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie 
zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 
wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 
oraz możliwość ustawienia następujących zależności 
pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła 
pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania 
hasła administratora. 

 Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy 
hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie 
było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po 
podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać 
podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień 
BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty 
dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu 
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szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

 Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, 
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń 
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu 
systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

 Możliwość wyłączania portów USB w tym: 
- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, 

- tylko portów USB 2.0 znajdujących się na przodzie 

obudowy 

- tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu 

tylnym aktywne, 

- wszystkich portów znajdujących się na panelu tylnym z 

zachowaniem min. 2 aktywnych na panelu przednim. 

- tylko dwa porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, 

wszystkie pozostałe nieaktywne 

- tylko cztery porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, 

wszystkie pozostałe nieaktywne 

- tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne 

- tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne 

Certyfikaty i 

standardy 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć 
dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie 
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla 
produktów zużywających energię możliwych do 
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby 
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 
2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla 
płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 gram 

 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  

internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 

http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze 

strony internetowej 

 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 

oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora 

w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 

dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem 

badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną 

jednostkę) 

 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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Warunki 

gwarancji 

5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie 

usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane 

dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że 

serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 

 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 

komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

 

Wymagania 

dodatkowe 

Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system 

operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 

Internetu w firmie Microsoft + nośnik  

Microsoft Windows 8 Professional (64-bit) 

Wbudowane porty:  

 min. 1 x VGA, 

 min. 1 x DisplayPort v1.2, 

 min. 10 portów USB; 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz 
komputera w tym min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z 
przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty 
USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 
obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w 
wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 Min 4 port RS232  

 porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu 
obudowy. . 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z 
płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana 
przez użytkownika), PXE 2.1,  

 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie 
producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji 
logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla 
danego urządzenia; wyposażona w :  
Min. 1 złącze PCI Express x16 Gen.2  

min. 3 złącza PCI Epress x 1  

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM,  

min. 3  złącza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0;      

 Klawiatura USB w układzie polski programisty  
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 Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)  

 Nagrywarka DVD +/-RW  

 Opakowanie musi byc wykonane z materiałów podlegających 
powtórnemu przetworzeniu. 

Parametry Monitora 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5” (16:9)  

Rozmiar plamki 0,248 mm  

Jasność 250 cd/m2  

Kontrast Typowy 1000:1  

Kąty widzenia 

(pion/poziom) 
160/170 stopni 

 

Czas reakcji 

matrycy 
max 5ms (Black to White) 

 

Rozdzielczość 

maksymalna 
1920 x 1080 przy 60Hz 

 

Częstotliwość 

odświeżania 

poziomego 

30 – 83 kHz 

 

Częstotliwość 

odświeżania 

pionowego 

56 – 76 Hz 

 

Color Gamut 85% (CIE 1976)  

72% (CIE 1931) 

 

Zużycie energii Normalne działanie 19W (typowe), 24W (maksymalne), tryb 

wyłączenia aktywności mniej niż 0,3W 

 

Powłoka 

powierzchni 

ekranu 

Antyodblaskowa utwardzona 

 

Podświetlenie System podświetlenia LED  

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo 

zabezpieczenia przed kradzieżą. 

Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające 

zdiagnozowanie problemu wyświetlania obrazu na ekranie 

(kwestia karty graficznej czy monitora) 

 

Waga bez 

podstawy 
Maksymalnie 2,85 kg 
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Waga z 

podstawą + 

kable 

Maksymalnie 3,70 kg 

 

Wymiary bez 

podstawy 

Wysokość : max. 304 mm 

Szerokość : max. 513 mm 

Głębokość : max. 51 mm 

 

Wymiary z 

podstawą 

Wysokość : max. 397 mm 

Szerokość : max. 513 mm 

Głębokość : max. 166 mm 

 

Zakres regulacji 

Tilt 
Wymagany, od -5 do +21 lub min. regulacja 26 stopni 

 

Kolor obudowy czarny  

Głośniki Wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora, głośniki 

doczepiane lub jako listwa dźwiękowa o parametrach nie gorszych 

niż : 

Typ urządzenia: Listwa dźwiękowa do monitora FPD — 

zewnętrzna 

Całkowita moc: 2,5 W 

Pasmo przenoszenia: od 100 Hz do 20 KHz 

Wejścia: USB / analogowe stereofoniczne 3,5 mm (bez kabla) 

Wyjścia: wyjście słuchawkowe 

Pierścień linki zabezpieczającej: tak 

Regulacja głośności: enkoder przyrostowy 

Wymiary (wys. x dł. x szer.): 49 x 406 x 39 mm 

Waga: 454 g (listwa dźwiękowa) + 51 g (zewn.. kabel USB) 

Złącza: 1 x Hi-Speed USB 

Źródło zasilania: magistrala USB 

 

Złącze  1x 15-stykowe złącze D-Sub,  

1x DisplayPort 
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Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie 

usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– 

dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się 

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 

przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

 

Certyfikaty TCO , ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.2 

lub nowszy 

Wymagane dokumenty dołączyć do oferty dodatkowo 

potwierdzone przez producenta sprzętu oświadczeniem lub 

podpisane przez osobę upoważnioną/prokurenta do 

reprezentowania producenta sprzętu.  

 

Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie 

VESA 100mm 

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników 

producenta monitora  

 

   

 

 

1.8 Zakup drukarki laserowej mono  3 szt.   

 

L.p.  Wymagana funkcjonalność Oferowana funkcjonalność 

TAK/NIE 

1 Rodzaj druku- monochromatyczny  

2 Automatyczny dupleks A4–(drukowanie 

dwustronne), dostępny na obydwu podajnikach 

papieru. 

 

3 maks. rozmiar nośnika- A4 
 

4 nominalna prędkość druku 33 str./min.  

5 pojemność podajnika  papieru min  300 szt.  

6 zainstalowana pamięć -256  MB  

7 złącza zewnętrzne  - USB2.0,Ethernet 

10/100/1000 Mb/s. 
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8 obsługiwane języki Postscript v3, HP PCL 5e, 

HP PCL 6,PDF 1.7 

 

9 rozdzielczość w pionie 1200 dpi  

10 rozdzielczość w poziomie 1200 dpi  

11 Gwarancja producenta min 12 miesięcy   

12 Automatycznie obsługiwane dwa podajniki 

papieru 

 

13 Obsługiwane formaty papieru A4 A5 A6 B5 
(JIS), oraz format niestandardowy 210mm x 99 
mm(recepta) 

 

14 Wyświetlacz LCD  

15 Maksymalne wymiary  : (szerokość 38 cm, 

głębokość 38 cm, wysokość  28 cm, waga netto 

max 11 kg ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Zakup drukarki laserowej do laboratorium  1 szt. 

 

L.p.  Wymagana funkcjonalność Oferowana funkcjonalność 

TAK/NIE 

1 Rodzaj druku- monochromatyczny  

2 dupleks (moduł druku dwustronnego)  

3 maks. rozmiar nośnika- A4 
 

4 nominalna prędkość druku 40 str./min.  

5 Zainstalowane dwa podajniki papierów 

Min. pojemność podajników papieru 600 szt. 
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6 zainstalowana pamięć -128 MB  

7 złącza zewnętrzne  - USB2.0,Ethernet 10/100 

Mb/s, EIO. 

 

8 obsługiwane języki Postscript v3, HP PCL 5, 

HP PCL 6, PDF 1.4 

 

9 rozdzielczość w pionie 1200 dpi 

rozdzielczość w poziomie 1200 dpi 

 

10 Min. miesięczna wydajność wydruku 100000   

10 Gwarancja 1 rok w serwisie zewnętrznym  

 

 

 

 

 

1.10 Zakup czytników kodów kreskowych  5 szt.  

 

L.p.  Wymagana funkcjonalność Oferowana funkcjonalność 

TAK/NIE 

1 Źródło światła – laser   

2 technologia odczytu -pojedyncza linia  

3 Maksymalna odległość odczytu min 43 cm  
 

4 Rozdzielczość – 0,13 mm  

5 Interfejs – PS/2  

6 Wyposażenie – podstawka   

7 Gwarancja 5 lat w serwisie zewnętrznym  

 

 

1.11 Rozbudowa pamięci RAM do istniejącego serwera PowerEdge T320 

Pamięć typu Dell Systems  Rx4 RDIMM 1600 MHz LV-ECC   2 szt. 
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2. Zakup i wdrożenie oprogramowania dla medycyny   

 

2.1 Oprogramowanie dla Punktu Pobrań    

 

 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność 

TAK/NIE 

1. Docelowa min ilość licencji  4 szt. ( niezależna 

praca na 4 stanowiskach) 

 

2. Ewidencja skierowań zew. związanych z 

realizacją badań laboratoryjnych  

 

3. Obsługa skierowań związanych z realizacją 

badań laboratoryjnych  

 

4. Rozliczanie realizowanych badań   

5. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w 

zakresie opisywania pobranych materiałów. 

 

6 Wystawienie zleceń na realizację badań 

laboratoryjnych na podstawie istniejących 

skierowań. 

 

7. Wsparcie w ewidencji pobranego materiału.  

8. Generowanie listów przewozowych związanych z 

wysyłanym materiałem. 

 

9. Przeglądanie z możliwością edycji i ręcznego 

wprowadzania wyników badań laboratoryjnych. 

 

10. Zarządzanie słownikami związanymi z 

elektroniczną wymianą danych pomiędzy 

laboratoriami 

 

11. Możliwość monitorowania zleceń i wyników 

badań przesyłanych drogą elektroniczną  

 

12. Wsparcie elektronicznego procesu zlecania i 

odbierania wyników badań z wybranymi 

systemami laboratoryjnym  

Podać nazwę systemów lab. 

Współpracujących z modułem 

Punkt Pobrań. 

……………………………… 
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13. Wydawanie wyników badań laboratoryjnych   

14.  Oprogramowanie ma współpracować z 

istniejącym oprogramowaniem przychodni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Oprogramowanie  wspierające działalność komercyjną  

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność 

TAK/NIE 

1. Nazwa modułu lub modułów  

Podać nazwy własne modułów 

……………………………… 

2. Zarządzanie słownikiem typów świadczeń. 

Definiowanie lub edycja istniejących świadczeń 

w zakresie  

 Podstawowych danych świadczenia 

 Kosztów realizacji 

 Typów świadczeń ( NFZ, usługa 

prywatna) 

 

3. Zarządzanie słownikiem Grup świadczeń  

4. Zarządzanie słownikiem szablonów kosztów  

5. Zarządzanie słownikiem kontrahentów  

6 Zarządzanie cennikami  

7. Zarządzanie kontraktami  

8. Zarządzanie promocjami  

9. Zarządzanie przypisaniem pakietów do 

pracowników Kontrahenta 
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10. Zaawansowane zarządzanie regułami naliczania 

prowizji  

 Definiowanie nowych reguł naliczania 

prowizji dla poszczególnych członków 

personelu medycznego  

 Rozliczanie lub korekta rozliczonych 

prowizji 

 Przegląd bieżącego stanu rozliczeń 

prowizji. 

 Podgląd historycznych rozliczeń prowizji 

 Drukowanie szczegółów rozliczeń 

prowizji wybranego pracownika 

 Eksport pozycji z listy prowizji do arkusza 

kalkulacyjnego 

 

 

11. Zarządzanie słownikiem towarów i usług  

12. Zarządzanie słownikiem kontrahentów  

13. Zaawansowane przeglądanie dokumentów 

finansowych z możliwością : 

 Tworzenia nowego dokumentu 

finansowego 

 Wystawiania korekt 

 Drukowania 

 Możliwość dodawania uwag do faktury 

 

14 Drukowanie raportów fiskalnych   

15 Obsługa stanowiska kasowego 

 Możliwość ręcznego lub automatycznego 

tworzenia raportów kasowych 

 

 

16 Integracja z istniejącym oprogramowaniem 

przychodni 

 

 

 

2.3 Dodatkowa podstawowa licencja programu Optimed24 – 7 szt. 

 

2.4 Wdrożenie 2.1, 2.2, 2.3 
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Wdrożenia Punktu pobrań, oprogramowania wspierającego działalność 

komercyjną oraz integracja systemu Optimed24 z systemem 

laboratorium (z pkt 2.5) . Integracja ma zapewnić automatyczne przekazywanie 

zleceń z systemu Optimed24 do systemu w laboratorium oraz automatyczne 

pobieranie zleconych wyników badań z systemu laboratorium i dołączanie ich 

do elektronicznych kartotek pacjentów w systemie Optimed24. 

 

  

2.5 Oprogramowanie wspierające pracę laboratorium  

 

Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu wspierającego pracę 

laboratorium.(minimum 4 stanowiska)  System laboratorium ma być 

zintegrowany z następującymi urządzeniami diagnostycznymi: Easy 

Electrolytes, Erba XL-200, UroMeter 720SD, MEK-6400K, miniVidas, Cchrom 

3003, ABX Micros 60. 

System objęty minimum 2 letnią gwarancją oraz 2 letnim wsparciem 

technicznym. Dostawca oprogramowania zapewnia możliwość przedłużenia 

serwisu i wsparcia technicznego po upływie bezpłatnej gwarancji. 

  

Minimalne wymagania dla oprogramowania: 

Wymagania funkcjonalne 

 

Oferowana 

funkcjonalność 

TAK/NIE 

1. Oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs 
użytkownika 

 

2. Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wyma-
gają powtórnego wpisywania  

 

3. Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych:  

a) prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja oraz 
identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: 
demograficznych, nr księgi głównej, identyfikatora zewnętrznego, z 
możliwością blokady powtórnej rejestracji tego samego pacjenta; 

 

b) rejestracja zleceń (wszystkie badania), od zleceniodawców 
szpitalnych i zewnętrznych, w tym:  

 rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiału i rejestracji 
zlecenia, 

 dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez 
użytkownika słownika materiałów, możliwość szczegółowego opisania 
w zleceniu, 

 możliwość rejestrowania danych z wywiadu (przyjmowane leki, 
zastosowane i planowane leczenie, sugerowany kierunek diagnozy 
itp.). 

 

c) całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań, 
umożliwiający: 

 dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników, 
 przypisanie badań różnym płatnikom, bez rejestracji osobnych zleceń, 
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 rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen 
składowych, 

 zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt 
laboratorium, 

 przydział ceny z cennika „domyślnego” w przypadku niekompletnych 
danych kwalifikujących przydział właściwego cennika (lub braku w 
nim ceny), 

 blokadę rejestracji badania, do którego nie można automatycznie 
dobrać ceny. 

d) automatyczne rozliczanie zleceń, z uwzględnieniem specjalnych 
ich rodzajów (Cito, Dyżury...), w tym: 

 możliwość definiowania własnych rodzajów zleceń,  
 możliwość automatycznego doboru różnych cen tego samego 

badania dla różnych płatników i w zależności od rodzaju zlecenia 
(włącznie z rodzajami zleceń zdefiniowanymi przez użytkownika), 

 możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w 
zestawieniach. 

 

e) automatyczne uwzględnianie w rozliczaniu zleceń kilku różnych 
stawek VAT dla tej samej usługi, w zależności od przeznaczenia 
wyniku, 

 

f) możliwość podłączenia i współpracy z drukarkami fiskalnymi, 
prowadzenie towarzyszących im rejestrów sprzedaży i rejestrów 
paragonów fiskalnych, z możliwością równoczesnego użycia kilku 
takich drukarek i rejestrów, 

 

g) możliwość dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez 
konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych, 

 

h) prowadzenie głównej książki zleceń i możliwość jej wydruku,  

4. Możliwość współpracy z innymi laboratoriami w zakresie 
automatycznego tworzenia wysyłkowych list zleceń z niektórych badań 
i zwrotnego odbioru (rejestracji) wyników oraz rozliczeń. Możliwość 
uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla 
pacjenta. 

 

5. Obsługa badań w zakresie hematologii, koagulologii, analityki 
ogólnej, biochemii, immunologii. 

 

6. Możliwość automatycznego (na podstawie zleceń) wystawiania 
rachunków indywidualnych dla pacjentów i okresowych (zbiorczych) 
dla płatników, bezpośrednio z LIS, z automatycznie prowadzoną doku-
mentacją. 

 

7. Proces analityczny:  

a) prowadzenie Ksiąg Pracowni Diagnostycznych, automatycznie 
sprzężonych z książką zleceń, 

 

b) automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na których mają 
być wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod 
wykonywania, w tym możliwość przekierowywania badań do innej 
pracowni, z uwzględnieniem merytorycznie wymaganej kolejności 
wykonywania badań z jednej próbki;  

 

c) pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi 
(programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników, przesłanie 
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informacji technicznych), uwzględniająca specyfikę urządzeń, m.in. 
automatyczne przyjmowanie i archiwizowanie w bazie danych: 
– wyników graficznych (wykresy, histogramy, elektroforegramy) 
– wyników eksperckich modułów analizatorów mikrobiologicznych 
– informacji o osobach dokonujących manualnych modyfikacji i 

akceptacji w analizatorach.; 

d) możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykonania, zmiany 
kolejności, przerwania, powtórzenia, wpisania wyniku manualnie, 
zatwierdzenia – w miarę możliwości obsługiwanego stanowiska 
(analizatora), 

 

e) możliwość alternatywnego wykonywania tych samych badań na 
kilku (różnych lub takich samych) analizatorach – oprogramowanie 
musi umożliwiać automatyczny (bez wskazywania przez 
użytkownika) przydział próbek do analizatorów/pracowni z 
uwzględnieniem: 
 możliwości zadania przez użytkownika reguł przydziału, 
 możliwości wystąpienia w jednym wsadzie do analizatora 

nieokreślonej (jedna lub kilka) liczby próbek tego samego 
materiału tego samego pacjenta, 

 automatycznego programowania i odbioru wyników z 
któregokolwiek takiego analizatora, bez wskazywania, na którym 
zostaną lub zostały wykonane, 

 optymalizacji wykorzystania analizatorów – wykonywanie badań 
wg zadanych kryteriów optymalizacji (czas pracy, repertuar 
aparatu, obciążenie). 

 

f) możliwość manualnej rejestracji wyników,  

g) manualne wprowadzanie wyników serologicznych, zapewniające 
opisywanie wyników, również uzyskanych automatycznie. 

 

h) przyspieszona, automatyczna obsługa zleceń pilnych,  

i) automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne 
flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących 
tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów 
referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania, co 
najmniej w zależności od wieku, płci, rodzaju materiału, fazy cyklu 
kobiety, tygodnia ciąży; automatyczny dobór właściwego opisu w 
przypadku braku kryterium doboru; 

 

j) możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego 
(poza wskazanym zakresem) odpowiednim tekstem, 

 

k) rejestracja błędów wykonania,  

l) określanie, analiza i sygnalizacja przekroczenia krytycznych 
wartości wyników badań, 

 

m) dwustopniowe zatwierdzanie: 1) „techniczna” akceptacja wyniku i 
2) autoryzacja diagnosty, w tym walidacja wyniku, wspólny widok 
wyników ze wszystkich pracowni, zwalidowanych poprzednich 
wyników pacjenta, funkcje „delta check”.  Możliwość wyboru trybu 
pracy: z zatwierdzaniem jedno- lub dwustopniowym. Autoryzacja 
wyniku wspomagana podglądem wydruku w jego ostatecznej 
postaci, 
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n) określanie porządku (kolejności) ustawienia badań/parametrów, 
niezależnie dla: wyświetlania na ekranie, drukowania na wynikach 
(niezależnie dla każdego typu formularza), przy rejestracji, w 
cennikach, 

 

o) definiowanie reguł wydawania wyników i automatyczna 
kwalifikacja wyniku do wydruku, podpisu elektronicznego, wysłania 
pocztą elektroniczną, przesyłki w formie komunikatu HL7 itp. zgodnie 
z definiowanymi przez użytkownika regułami, 

 

p) drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbiorczych, na 
zbiorczych i specyficznych formularzach, w tym możliwość: 

– definiowania własnych formularzy, 
– definiowania określonego (np. zgodnego z istniejącym dotąd drukiem) 

wzoru formularza wyniku, 
– rezerwacji lub blokady użycia wybranych formularzy dla wskazanych 

zleceniodawców, 
– drukowania i wydawania papierowej postaci dokumentu wyniku 

podpisanego elektronicznie (prawnie skutecznie) bez konieczności 
ręcznego podpisywania, 

 

q) ewidencja wydawania wyników (papierowych) z zaznaczeniem 
czasu (daty i godziny) wydania i informacją o osobie wydającej i 
odbierającej wynik. 

 

r) automatyczna (na podstawie zadanych kryteriów) kwalifikacja 
wyniku do: wydruku / wysłania pocztą elektroniczną / podpisu 
elektronicznego / wysłania w standardzie HL7 itp., 

 

s) archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i 
uwagami 

 

t) automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem metod 
i powtórzeń, 

 

8. Automatyczna identyfikacja materiału:  

a) system znakowania kodami paskowymi („oklejanie” w miejscu 
pobrania, nie w laboratorium) nie wymagający drukarek tych 
kodów, 

 

b) automatyczna identyfikacja materiału biorców i krzyżowanych 
składników zgodna z oryginalnymi oznaczeniami kodem 
kreskowym materiału pobranego od pacjenta oraz z banku krwi. 

 

c) jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i każdej próbki ma-
teriału w oparciu o kod paskowy, również rozróżnianie materiałów 
w ramach jednego zlecenia, 

 

d) nieograniczone czasowo wykrycie i możliwość blokady użycia w 
systemie dwóch probówek z identycznym kodem kreskowym, 

 

e) wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami,  

f) funkcja „przyjęcia materiału”, umożliwiająca rejestrację materiału i 
godziny jego przyjęcia z równoczesną weryfikacją zlecenia 
(wykrycie zleceń, do których brak materiału, oraz materiału, do 
którego brak zlecenia), uwzględnienie tego faktu w procesie 
analitycznym. 

 

9. Kontrola jakości i wiarygodności wyników:  

a) kartoteka materiałów kontrolnych i procedur,  
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b) automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli,  

c) rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych,  

d) poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność),  

e) wykresy LJ,  

f) analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, 
indywidualny dobór reguł), 

 

g) ewidencja działań naprawczych,  

10. Statystyczna analiza wyników (wszystkie wyniki, każdy parametr): 
średnia, SD, zmiany w czasie, zawężanie kryteriów (okres od-do, 
grupy wiekowe). 

 

11. System uprawnień przyznawanych użytkownikom, umożliwiający 
ochronę danych konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i 
finansowych,  

 

12. Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w 
danych, w tym wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, 
zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących, zawierające 
co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu. 

 

13. Zabezpieczenie dostępu do danych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (w tym ustawy o ochronie danych osobowych).  

 

14. Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla 
procesu analitycznego (godzina pobrania, rejestracji zlecenia, 
planowana godzina wykonania badania, przyjęcia materiału, 
wykonania, zatwierdzenia, wydruku/wydania), z podaniem kto i kiedy 
wykonał, z uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku. 

 

15. Katalogowanie miejsca przechowywania próbek po wykorzystaniu 
(niekłopotliwe dla użytkownika, np. pojedynczy odczyt kodu 
kreskowego) z możliwością późniejszego odszukania i wskazania. 

 

16. Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zle-
ceniodawców, punkty pobrań, oddziały, lekarzy, analizatory, w podzia-
łach i układach wymaganych przez te podmioty: 

 ilościowe i wartościowe,  
 rozliczeniowe i kosztowe,  
 automatyczne sygnalizowanie ognisk epidemiologicznych,  
 uwzględniające definiowane typy zleceń, 
 grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w 

grupach. 

 

17. Możliwość manualnej korekty skutków działania procedur 
automatycznych, z sygnalizacją wystąpienia takiej sytuacji. 

 

18. Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji systemu (np. 
rejestracja zleceń) z różnych stanowisk (w ramach posiadanych 
licencji). 

 

19. W ramach posiadanych licencji użytkownik ma dostęp do 
konfiguracji i rekonfiguracji danych sterujących automatyczną pracą 
systemu. 

 

20. Automatyczna współpraca w zakresie przyjmowania zleceń i 
odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem HIS, innymi LSI, z 
uwzględnieniem dokumentów elektronicznie podpisanych, wyników 
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graficznych oraz wyników w postaci wskanowanych obrazów 
papierowych dokumentów. 

21. Architektura klient/serwer.  

22. Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii 
bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość tworzenia 
dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika. 

 

23. Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez szyfrowane łącze interne-
towe. 

 

 

 


