Wymagania ogólne
Nazwa zadania
Dostawa oraz instalacja i wdrożenie oprogramowania do zarządzania aparaturą medyczną oraz
infrastrukturą techniczną w SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.
Ogólny zakres zamówienia
Ogólny zakres zadań związanych z dostawą oraz instalacją i wdrożeniem oprogramowania do zarządzania
aparaturą medyczną oraz infrastrukturą techniczną w SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku:
1. Dostawa oprogramowania
2. Instalacja oprogramowania na serwerach udostępnionych prze zamawiającego
3. Konfiguracja serwerów i instalacja dostarczonej bazy danych
4. Uruchomienie i wdrożenie systemu
5. Integracja z Infomedica Środki Trwałe
6. Szkolenie personelu (administrator, użytkownik, koordynator, operator, serwisant…) odnośnie
obsługi poszczególnych funkcjonalności systemu.
7. Przedłożenie dokumentów wymaganych do odbioru:
dokumentów określonych przez ustawę o wyrobach medycznych jeżeli dotyczy,
dokumentów potwierdzających sprawdzenie poprawnego funkcjonowania
oprogramowania na miejscu u zamawiającego
dokumentów potwierdzających przeprowadzenie określonych w umowie szkoleń,
wymaganych umową i stosownymi przepisami instrukcji obsługi
W trakcie odbioru sprawdzane będą w szczególności:
• Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa
• Sprawdzenie odzyskiwania kopii bezpieczeństwa
• Poprawność integracji z Infomedica (poprawność importu danych)
• Przeprowadzenie procedury od zgłoszenia do zakończenia naprawy
dowolnych dwóch urządzeń
• Przeprowadzenie procedury wycofania urządzenia
• Wydruk trzech wybranych raportów
W trakcie postępowania Zamawiający dokona sprawdzenia wybranych, wymaganych funkcjonalności.
Zgodnie z opisem zawartym w załączniku 3 prezentacja
Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart katalogowych zaoferowanego oprogramowania/
modułów programowych.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty pełnej dokumentacji w wersji elektronicznej dla
użytkowników i administratorów systemu do oferowanego oprogramowania.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w postaci modułów funkcjonalnych systemu pod
warunkiem zachowania wymaganych funkcjonalności. Na każdy moduł musi być udzielona licencja
otwarta. Przez pojęcie „Licencji otwartej” Zamawiający rozumie licencję bezterminową na nieograniczoną
liczbę jednocześnie pracujących użytkowników i stanowisk komputerowych.
Czas wymagany na wdrożenie systemu nie zalicza się do wsparcia serwisowego czy asysty technicznej. Jest
niezbędną czynnością do prawidłowego funkcjonowania systemu i jest elementem realizacji umowy.
Realizacja zamówienia
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Zakończenie realizacji
następuje po wykonaniu wdrożenia oprogramowania, przeprowadzeniu szkoleń oraz pozytywnym
odbiorze.
Gwarancja
Wymagany okres gwarancji, asysty technicznej i wsparcia serwisowego 60 miesięcy.
Płatności

Płatność nastąpić może jedynie po zakończeniu realizacji całej umowy - czyli po dostawie, instalacji i
uruchomieniu, wdrożeniu, przeprowadzeniu szkoleń, sprawdzeniu funkcjonowania oprogramowania i
podpisaniu protokołu odbioru.

