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1 USŁUGI ELEKTRONICZNE 

1.1 Wymagania ogólne 

L.p. Informacja publiczna usługi elektronicznej 

1.  Usługa wytwarza dane statystyczne o swoim funkcjonowaniu (zdarzenia wywołania: identyfikacja 
wywołującego, etykieta czasowa wywołania; komunikaty zdarzeń medycznych: ilość, objętość w 
bajtach, itp.). 

2.  Identyfikacja dostępu dla potrzeb statystycznych musi być realizowana obligatoryjnie na poziomie 
technicznym przez automatyczną rejestrację parametrów technicznych dostępu (np. adres IP, 
oprogramowanie klienta dostępu, nazwa domenowa, itp.) i na poziomie informacyjnym (nazwy stron 
wymiany komunikatów, cel dostępu, itp.). 

3.  Wytwarzanie informacji publicznych z danych statystycznych i z danych o zdarzeniach medycznych 
podlega anonimizacji. 

4.  Dane statystyczne będące informacją publiczną muszą być gromadzone w postaci strukturalizowanych 
komunikatów w formacie XML z odpowiednimi definicjami składni tych komunikatów w formacie XSD. 

5.  Rejestracja danych statystycznych identyfikujących dostęp i dotyczących zdarzeń dostępu, zakresu i 
etykiet czasowych musi być realizowana technicznie w dzienniku lub dziennikach pracy usługi. 

6.  Udostępnianie komunikatów informacji publicznej musi być realizowane w postaci strony lub zbioru 
hierarchicznie zorganizowanych stron WWW dostępnych bezpośrednio jako strona lub strony 
informacji publicznej dla usługi, lub pośrednio w innych portalach informacyjnych (np. serwis 
informacyjny podmiotu leczniczego). 

7.  Dostęp do komunikatów informacji publicznej musi być również możliwy przez interfejs 
programistyczny w technologii usług sieciowych. 

1.2 Realizacja 

L.p. Sposób realizacji 

1.  Analiza przedwdrożeniowa (min.): 

 architektura wytwarzania usług elektronicznych; 

 wytwarzanie funkcjonalności portalu pacjenta w zakresie usług elektronicznych; 

 technologie rozwiązania technicznego; 

 Rozwiązanie techniczne (infrastruktura, oprogramowanie aplikacyjne); 

 Kontrola, uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do usług elektronicznych (integracja ze 
środowiskiem informatycznym Zamawiającego, usługa katalogowa); 

 Przetwarzanie danych osobowych wg Dyrektywy RODO (indywidualizacja informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych dla pacjenta). 

 Bezpieczeństwo danych (integralność, zabezpieczanie).; 
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2.  Akceptacja analizy przedwdrożeniowej przez Zamawiającego 

3.  Testy akceptacyjne wykonania 
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1.3 Udostępnienie EDM 

L.p. Funkcjonalność 

1.  Zakres usługi: 

 Udostępnianie EDM wraz z wydawaniem (oprogramowanie aplikacyjne, funkcjonalność portalu pacjenta); 

 Wytwarzanie dokumentacji medycznej (realizacja przez eksploatowany system informatyczny części medycznej); 

 Archiwizacja dokumentacji tradycyjnej (tylko integracja z istniejącymi procedurami bez oprogramowania aplikacyjnego); 

 Archiwizacja dokumentacji elektronicznej ((realizacja przez eksploatowany system informatyczny części medycznej); 

 Pobieranie dokumentacji medycznej (oprogramowanie aplikacyjne, funkcjonalność portalu pacjenta). 

2.  Funkcjonalność portalu pacjenta: 

 identyfikacja i uwierzytelnienie pacjenta; 

 udostępnianie (automatyczna publikacja dokumentu medycznego): 

 pobranie komunikatu zdarzenia medycznego (integracja z rejestrem zdarzeń medycznych i EDM) dotyczącym pacjenta; 

 wytworzenie treści publikacji informacji o dostępnym dokumencie medycznym z komunikatu o zdarzeniu medycznym dotyczącym pacjenta 

(komunikat zawiera wskazanie lokalizacyjne dokumentu źródłowego) i metadanych (opisujących dokument źródłowy ze wskazania 

lokalizacyjnego); 

 aktualizacja wykazu dokumentów medycznych pacjenta; 

 pobieranie (automatyczna rejestracja zdarzeń pobrania udostępnionego dokumentu medycznego): 

 odczyt dokumentu wskazanego w wykazie dokumentów medycznych pacjenta (identyfikacja pacjenta, identyfikacja dokumentu, etykieta czasowa 
pobrania [rok, miesiąc, dzień, godzina, sekunda]); 

 pobranie dokumentu wskazanego w wykazie dokumentów medycznych pacjenta (identyfikacja pacjenta, identyfikacja dokumentu, etykieta czasowa 
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L.p. Funkcjonalność 

pobrania [rok, miesiąc, dzień, godzina, sekunda]); 

 pobranie zbioru dokumentów wskazanych w wykazie dokumentów medycznych pacjenta (wszystkie dokumenty, indywidualnie wskazane dokumenty, 
kompresja, identyfikacja pacjenta, etykieta czasowa pobrania [rok, miesiąc, dzień, godzina, sekunda]); 

 opcjonalna kopia podręczna (wszystkie dokumenty, indywidualnie wskazane dokumenty, kompresja, identyfikacja pacjenta, etykieta czasowa 
pobrania [rok, miesiąc, dzień, godzina, sekunda]). 
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3.  Realizacja modelu ogólnego procesu biznesowego Udostępniania EDM (wraz z wydawaniem): 
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Rysunek 1. Model ogólny procesu udostępniania dokumentacji medycznej. 
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4.  Realizacja modelu ogólnego procesu biznesowego Wytwarzania dokumentacji medycznej: 

 

Rysunek 2. Model ogólny podprocesu Wytwarzania dokumentacji medycznej. 
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5.  Model ogólny procesu biznesowego Archiwizacji dokumentacji tradycyjnej: 
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Rysunek 3. Model ogólny podprocesu Archiwizacji dokumentacji tradycyjnej. 
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6.  Realizacja modelu ogólnego procesu biznesowego Archiwizacji dokumentacji elektronicznej: 
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Rysunek 4. Model ogólny podprocesu Archiwizacji dokumentacji elektronicznej. 
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7.  Realizacja modelu ogólnego procesu biznesowego Pobierania dokumentacji medycznej: 
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Rysunek 5. Model ogólny podprocesu pobierania dokumentacji medycznej. 
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8.  Definiowanie wykazu rodzajowego udostępnianych dokumentów medycznych: 

1) Konfiguracja słownika rodzajowego dokumentów medycznych: 

 aktywacja (utworzenie wersji, ustalenie etykiety czasowej aktywacji [data, godzina, minuta, sekunda], ustalenie identyfikacji użytkownika 
dokonującego aktywacji, rejestracja aktywacji w archiwum słowników dokumentów medycznych [słownik, aktualizacja indeksu wersji słownika); 

 deaktywacja (wycofanie wersji, ustalenie etykiety czasowej deaktywacji [data, godzina, minuta, sekunda], ustalenie identyfikacji użytkownika 
dokonującego aktywacji, rejestracja deaktywacji w archiwum słowników dokumentów medycznych [aktualizacja indeksu wersji słownika); 

 konfiguracja rodzaju dokumentu medycznego (identyfikacja wewnętrzna Zamawiającego, identyfikacja ustawowa, ustalenie etykiety czasowej 
konfiguracji [data, godzina, minuta, sekunda], ustalenie identyfikacji użytkownika dokonującego konfiguracji, import danych zewnętrznych [plik 
elektroniczny]); 

 konfiguracja statusów wytwarzanych rodzajowych dokumentów medycznych (indywidualne, zbiorowe, wewnętrzne, zewnętrzne, udostępniane 
pacjentowi). 
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1.4 Rejestr zdarzeń medycznych i EDM 

L.p. Funkcjonalność 

1.  Wytwarzanie i udostępnianie indywidualnego rejestru zdarzeń medycznych dla podmiotu leczniczego (na podstawie art. 67a ust. 1 oraz art. 67a ust. 2 Ustawy 
z 01.01.2012 o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz. U. Nr 113, poz. 660, nowelizująca ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) zgodnie z aktualną wersją Modelu Transportowego danych o Zdarzeniach Medycznych oraz 
Indeksu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1, realizowanym przez CSIOZ (Centrum Systemów Informatycznych Ochrony 
Zdrowia). 

2.  Wytwarzanie rejestru elektronicznych dokumentów medycznych na podstawie indywidualnego rejestru zdarzeń medycznych. 

3.  Wytwarzanie i gromadzenie komunikatów zdarzeń medycznych zgodnie z aktualną wersją Modelu Transportowego danych o Zdarzeniach Medycznych oraz 
Indeksu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1, realizowanym przez CSIOZ (Centrum Systemów Informatycznych Ochrony 
Zdrowia). 

4.  Ochrona kryptograficzna integralności (treści) wytwarzanych zapisów (komunikatów o zdarzeniach medycznych) i rejestru. 

5.  Definiowany tryb prezentacji rejestru (liniowy chronologiczny, zdarzeniowy, itp.). 

6.  Prezentacja rejestru według definiowanych kryteriów selekcji zapisów (min. tabelarycznie w przeglądarce WWW). 

7.  Definiowanie zdarzeń medycznych: 

1) Konfiguracja słownika identyfikowanych zdarzeń medycznych: 

 aktywacja (utworzenie wersji, ustalenie etykiety czasowej aktywacji [data, godzina, minuta, sekunda], ustalenie identyfikacji użytkownika 
dokonującego aktywacji, rejestracja aktywacji w archiwum słowników zdarzeń medycznych [słownik, aktualizacja indeksu wersji słownika); 

 deaktywacja (wycofanie wersji, ustalenie etykiety czasowej deaktywacji [data, godzina, minuta, sekunda], ustalenie identyfikacji użytkownika 
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L.p. Funkcjonalność 

dokonującego aktywacji, rejestracja deaktywacji w archiwum słowników zdarzeń medycznych [aktualizacja indeksu wersji słownika); 

 utworzenie/modyfikacja (zmiana definicji zdarzenia medycznego w słowniku, deaktywacja słownika, ustalenie identyfikacji użytkownika dokonującego 
modyfikacji). 

2) Definicja zdarzenia medycznego: 

 utworzenie/modyfikacja (identyfikacja, utworzenie/modyfikacja zbioru wymaganych informacji, odwzorowanie jednostkowych danych medycznych w 
zbiór wymaganych informacji, wskazanie rodzajowe odpowiedniego dokumentu medycznego dla zdarzenia medycznego, ustalenie etykiety czasowej 
utworzenia [data, godzina, minuta, sekunda], ustalenie identyfikacji użytkownika definiującego zdarzenie medyczne); 

 konfiguracja identyfikacji i zbioru wymaganych informacji (definicja własna, definicja zewnętrzna [min. format .xml, .csv), import/aktualizacja definicji 
zewnętrznych, ustalenie etykiety czasowej konfiguracji [data, godzina, minuta, sekunda], ustalenie identyfikacji użytkownika definiującego 
skonfigurowania); 

 konfiguracja szablonu komunikatu zdarzenia medycznego (zawartość informacyjna format .xml, składnia format .xsd, transformata prezentacyjna 
format .html i .css). 
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L.p. Funkcjonalność 

8.  Realizacja modelu ogólnego procesu biznesowego: 

 

Rysunek 6. Model ogólny procesu biznesowego Rejestru zdarzeń medycznych. 
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1.5 Długotrwała archiwizacja EDM 

L.p. Funkcjonalność 

1.  Konfiguracja parametrów technicznych archiwizatorów (identyfikacja, ilości, obsługiwane nośniki, organizacja fizyczna nośników, organizacja logiczna 
struktury danych, okres serwisowania, okres technicznej eksploatacji, status (wycofanie z eksploatacji, eksploatacja, przygotowanie do eksploatacji). 

2.  Konfiguracja parametrów technicznych nośników danych (identyfikacja, ilości pojemności, technologia przechowywania danych, okresy retencji danych, 
okresy technicznej eksploatacji, ilość cykli retencji, status (wycofanie z eksploatacji, eksploatacja, przygotowanie do eksploatacji). 

3.  Konfiguracja technologii archiwizacji (identyfikacja technologii, archiwizatory, nośniki danych, etykieta czasowa okres do eksploatacji, rozpoczęcia 
eksploatacji, okres eksploatacji, okres wycofania z eksploatacji [dzień]). 

4.  Konfiguracja danych do archiwizacji długookresowej (źródła, woluminy, wymagane okresy). 

5.  Konfiguracja archiwum długookresowego (Konfiguracja danych, archiwizatorów, nośników). 

6.  Retencja danych (wskazanie zakresu danych, weryfikacja dostępu, weryfikacja odczytu, przeniesienie danych między nośnikami, harmonogram retencji 
[parametry techniczne nośników, okresy archiwizacji danych). 

7.  Przeniesienie danych między nośnikami (retencja danych, kopia danych z nośników wycofywanego z eksploatacji na nośniki przygotowywane do 
eksploatacji, usunięcie danych z nośników wycofanych z eksploatacji, zmiana statusu nośnika). 

8.  Przeniesienie danych między technologiami archiwizacji (przeniesienie danych z nośników wycofywanych z eksploatacji na nośniki przygotowywane do 
eksploatacji, harmonogram przeniesień [parametry technologii archiwizacji]). 
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9.  Realizacja modelu ogólnego procesu biznesowego: 

 

Rysunek 7. Model ogólny procesu długotrwałej archiwizacji EDM (część 1). 
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L.p. Funkcjonalność 

 

Rysunek 8. Rysunek 2. Model ogólny procesu długotrwałej archiwizacji EDM (część 2). 
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Usługa elektroniczna Długoterminowej archiwizacji EDM jest komplementarnym uzupełnieniem: 

 gromadzenia i udostępniania EDM w lokalnym repozytorium EDM Wnioskodawcy; 

 archiwizacji EDM w lokalnym archiwum EDM Wnioskodawcy o funkcjonalność długoterminowego przechowywania i udostępniania EDM konsolidującej dokumenty medyczne tekstowe i 
graficzne (obrazowanie medyczne). 

Usługa funkcjonuje w trybie dostępu transakcyjnego tj. każde zapytanie dotyczące dokumentacji medycznej przechowywanej w archiwum 
długoterminowym jest obsługiwane niepodzielnym zbiorem funkcji realizowanych przez specjalizowane oprogramowanie archiwum długoterminowego 
(funkcji obsługujących takie zapytanie nie można wykonać selektywnie, a jedynie łącznie w ustalonym scenariuszu, zatem można je wykonać tylko jako cały 
zbiór, a błąd wykonania lub niewykonanie jednej z nich oznacza niewykonanie całego zbioru). Taki tryb funkcjonowania spełnia warunek transakcyjności 
konieczny dla osiągnięcia 4 poziomu dojrzałości. Usługa nie jest jednak niezależnym serwisem informacyjnym jakkolwiek posiada własny lokalny 
przeglądarkowy interfejs dostępu oraz interfejs do udostępniania tych dokumentów w trybie zdalnym (tzw. interfejs programistyczny) dla innych systemów 
informatycznych/aplikacji (bezpośrednia współpraca tych systemów/aplikacji z archiwum). Interfejs lokalny zapewnia dostęp do przechowywanych 
dokumentów medycznych wyłącznie w trybie wywołania przez użytkownika archiwum. 

Komponenty wchodzące w zakres długoterminowego archiwum skonsolidowanej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM): 

1) Elektroniczna dokumentacja medyczna (dokumenty w standardzie HL7 CDA poziom 3, format strukturalizowany, podpis elektroniczny),  chronione przed 

usunięciem, korekt tylko z odpowiednim oznaczaniem i opisywaniem zmian, oznaczenia m.in.: podmiotu, pacjenta, osoby dokonującej wpisu, transformata wizualna 

dla dokumentu w postaci tradycyjnej (papierowej) w formacie .pdf z zabezpieczeniami przed modyfikacją i podpisem elektronicznym).  

2) Oprogramowanie aplikacyjne wytwarzania EDM (weryfikacja utrzymania integralności dokumentów (plików) elektronicznych, uniemożliwienie modyfikacji lub 

usuwania dokumentów utrwalonych (plików umieszczonych w archiwum, transformat do postaci tradycyjnej, kontrola i ewidencja dostępu do poszczególnych 

dokumentów). 

3) Oprogramowanie aplikacyjne długotrwałego archiwum dokumentów cyfrowych (zarządzanie przestrzenią danych [zwiększanie, relokacja i przenoszenie danych, 

zarządzanie technologiami archiwizacji, zarządzanie nośnikami, archiwizatorami i danymi archiwizowanymi długotrwale). 

Przedmiot zamówienia obejmuje 3) Oprogramowanie aplikacyjne długotrwałego archiwum dokumentów cyfrowych. 
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2 PORTAL DLA MATEK 

2.1 CEL I GŁÓWNE ZAŁOZENIA PORTALU 

1. Cel projektu 
Celem projektu jest podnoszenie świadomości i wiedzy przydatnej podczas planowania ciąży, w 
trakcie jej trwania oraz po porodzie. Odbiorcą są kobiety chcące w bezpieczny sposób przejść 
ciążę oraz urodzić dziecko. 

2. Zadania portalu  
Zadaniem portalu jest zgromadzenie i udostępnienie wiarygodnych informacji prezentowanych 
w sposób odpowiadający potrzebom odbiorcy. Portal, poprzez stronę WWW spełniającą 
standardy W3C, będzie pozwalać na wyszukiwanie odpowiednich dla danej kobiety treści biorąc 
pod uwagę specyfikę konkretnej ciąży (ciąże zagrożone, uwarunkowania zdrowotne, tryb życia) 
oraz utrwalenie wyników wyszukania w taki sposób, aby kobieta mogła powrócić do 
wyszukanych informacji w dogodnym dla siebie momencie.  

3. Grupa docelowa  
Portal skierowany jest do kobiet – pacjentek GPSK oraz innych Wielkopolanek, które planują 
ciążę oraz które są w okresie ciąży, które poprzez codzienne podejmowanie decyzji sprzyjających 
zdrowiu chcą prowadzić zdrowy tryb życia, a także uzyskać wiedzę dotyczącą okresu ciąży oraz 
porodu w takich aspektach m. in. jak: przebieg ciąży, przygotowanie do porodu, poród, czas po 
porodzie, opieka nad noworodkiem. 

4. Obowiązkowe oznaczenia:  
Umieszczenie logotypu oraz informacji na temat finansowania projektu ze środków 
pochodzących z WRPO 2014-2020 (oś, działanie, poddziałanie). 

2.2 ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA PORTALU I JEGO FUNKCJE 

1. Portal zawierać będą następujące kategorie tematyczne w języku polskim: 
a) Ciąża (Symptomy ciąży; Badania i rozwój ciąży w trymestrach; Dieta i zdrowe nawyki; 

Nieprawidłowości ciąży; Mity o ciąży; Rola Taty) 
b) Przygotowanie do porodu (objawy które wymagają szybkiej wizyty w szpitalu; torba do 

porodu i dokumenty; wczesne symptomy porodu i wyjazd do szpitala; Rola Taty; 
c) Poród (przyjęcie do porodu; poród siłami natury; poród operacyjny; komplikacje w czasie 

porodu; przedwczesny poród; Tata przy porodzie; pierwsze spotkanie z noworodkiem) 
d) Mama po porodzie (pobyt w szpitalu po porodzie; pielęgnacja i higiena; dieta i aktywność 

fizyczna; emocje; połóg; seks i antykoncepcja) 
e) Opieka nad noworodkiem (kąpiel i pielęgnacja, badania i szczepienia; formalności związane z 

urodzeniem; transport dziecka; karmienie; sen i płacz; stany nagłe; ubiór; opieka nad 
wieloraczkami; Karmienie; 

f) Karmienie (pozycje karmienia; dieta; pielęgnacja piersi; problemy z laktacją; mity i błędy) 
g) Kontakty (lokalizacja szpitala i przychodni; baza kontaktów) 
h) Pomoc techniczna (m.in. najczęściej zadawane pytania, formularz kontaktowy); 

2. Dostęp do publikowanych treści  

a) publiczny bez konieczności uwierzytelniania użytkowników nieuprzywilejowanych: 
W trybie bez zalogowania udostępniane będą wszystkie informacje zgromadzone w portalu: 

 użytkownik ma dostęp do pełnej wyszukiwarki treści 
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 możliwość zapoznawania się z treściami zgromadzonymi na portalu w postaci 
artykułów/filmów oraz zeszytów 

 dostęp do treści poprzez uporządkowanie tematyczne (menu tematyczne) 

 dostęp do treści poprzez sekcję "Przeczytaj więcej" dostępną w każdym 
artykule/filmie 

 dostęp do treści poprzez wyszukanie po tagach wybranych z sekcji dostępnej w 
artykule/filmie 

 wyszukiwanie treści przy użyciu wyszukiwarki po wyrazach 

 wyszukanie treści przy użyciu wyszukiwarki semantycznej podpowiadającej wyrazy 
tematycznie zbliżone do wyrazu wprowadzonego przez użytkownika 

 przejście do innych artykułów o podobnej tematyce poprzez wybranie 
podpowiadanego przez portal wyrazów zbliżonych tematycznie do wyrazu lub tagu 
wprowadzonego (wybranego) przez użytkownika; 

 indywidualizacja treści: 

 budowanie własnego repozytorium treści, w którym użytkownik będzie mógł 
zapisywać informacje oceniane przez niego jako ważne. Budowa takiego 
osobistego repozytorium będzie polegać na oznaczaniu treści jako "Ulubione".  

 pobieranie treści w formacie PDF 

 możliwość porządkowania zasobów w sekcji Ulubione zgodnie z utworzoną przez 
użytkownika strukturą katalogów (kategorii) 

 dostęp do osobistego repozytorium na różnych urządzeniach (komputer, 
smartfon, tablet) 

 możliwość udostępnienia wyszukanych zasobów drugiemu rodzicowi. 

b) niepubliczny po skutecznym uwierzytelnieniu użytkowników nieuprzywilejowanych 
(pacjenci szpitala) 
Utworzenie konta przez pacjenta pozwoli na: 

 posiadanie takich samych możliwości korzystania z portalu jak nie-pacjent  

 uzyskanie dostępu do własnych dokumentów medycznych wytworzonych przez 
Szpital dla pacjenta minimum: 

 wyniki badań przeprowadzonych w szpitalu (laboratorium, obrazowanie); 

 wypis po zakończeniu hospitalizacji; 

 zalecenia dla lekarza POZ. 

c) administratorzy - umożliwia administrowanie portalem, w szczególności: 
a. zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami 
b. umieszczanie treści podzielonej na: 

i. artykuły - prezentacja treści w postaci tekstowej 
ii. filmy - prezentacja linków do filmów przechowywanych na kanałach 

zewnętrznych (np. Youtube) 
c. podpinanie treści do menu tematycznego 
d. budowanie sekcji "Przeczytaj więcej" dla artykułu/filmu 
e. budowanie zeszytów z dowolnych artykułów wyszukanych na portalu 
f. możliwość tagowania zasobów zgromadzonych na portalu  
g. wsparcie tagującego poprzez podpowiadanie tagów podobnych tematycznie dzięki 

wykorzystaniu ontologii 
h. możliwość dodawania nowych pojęć na potrzeby przeszukiwania treści oraz 

zarządzania relacjami pomiędzy pojęciami 
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3. Portal będzie posiadał następujące funkcjonalności: 

a) serwis informacyjny (informacje tekstowe, graficzne, nagrania audio i video). Prezentacja 
informacji w popularnych formatach (m.in. mpg/mpeg, avi, mov, pdf, xls, jpg)  

b) wyszukiwarka treści poszerzoną o mechanizmy wyszukiwarki semantycznej: po 
wprowadzeniu zapytania w oknie wyszukiwarki (całego wyrazu, bądź kilku jego 
początkowych liter) system podpowiada inne wyrazy powiązane tematycznie, dla których 
może zostać przeprowadzone wyszukiwanie. Podpowiadane mają być następujące wyrazy: 

 wyrazy rozpoczynające się od wprowadzonego przez użytkownika prefiksu (np. dla 
prefiksu "cią" mają pojawiać się podpowiedzi "ciąża", "ciąża zagrożona", itp.) 

 wyrazy podobne tematycznie tzn. wyrazy, które pozwolą użytkownikowi na dotarcie 
do informacji w sytuacji, w której nie jest on świadomy (np. ze względu na brak 
specjalistycznej wiedzy), jak skonstruować zapytanie (np. po wpisaniu słowo "ciąża" 
pojawił się podpowiedzi "choroby w ciąży", "podróżowanie w ciąży", "hormon hCG", 
itp.) 

 wyrazy podobne tematycznie mają być również podpowiadane użytkownikowi gdy 
zapoznaje się on z artykułem/filmem wyszukanych po wprowadzeniu jakiegoś 
wyrazu/tagu. Portal ma podpowiadać inne wyrazy/tagi, które się podobne 
tematycznie i mogą zainteresować użytkownika (np. gdy użytkownik będzie 
zapoznawał się z treściami wyszukanymi dla wyrazu "ciąża", wtedy w oknie 
pomocniczym podpowiadane będą podobne tematycznie frazy takie jak "choroby w 
ciąży", "podróżowanie w ciąży", "przygotowanie do porodu", "hormon hCG" itp.).  

Użytkownik w trakcie korzystanie z portalu będzie miał możliwość przejścia do indeksu 
wszystkich wyrazów i fraz, po których mogą być prowadzone wyszukiwania. W indeksie 
wyrazy i frazy powinny byś uporządkowane tematycznie zgodnie z hierarchii opracowaną 
przez Zamawiającego i osadzoną w ontologii.  
Na potrzeby wyszukiwarki semantycznej zostanie zbudowana ontologia łącząca pojęcia, 
wyrazu i frazy z obszaru tematycznego związanego z ciążą, zdrowiem kobiety, porodem, 
opieką nad dzieckiem. Pojęcia w ontologii zostaną połączone relacjami o charakterze 
ogólnym oraz specjalistycznym.  

c) integracja u usługami elektronicznymi Zamawiającego, pozwalająca m.in. na bezpieczny 
dostęp pacjenta do własnych dokumentów medycznych wytworzonych przez Szpital dla 
pacjenta według minimalnej specyfikacji rodzajowej w pkt. 2.2.2.b. Realizacja integracji w 
technologii według Analizy przedwdrożeniowej uzgodnionej z Zamawiającym. 

d) powiązanie z mediami społecznościowymi min. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, 
Google+. 

e) publikacja treści (teksty, pliki graficzne i multimedialne): 

 poprzez stronę WWW spełniającą standardy W3C  

 aktualizacja serwisu przez administratorów bez umiejętności tworzenia stron WWW i 
znajomości wymaganych do tego standardów (HTML, XHTML, DHTML, CSS, itp.) 

 oddzielenie treści od wyglądu (prezentacji) 

 utrzymanie jednolitego wyglądu i struktury 

 odpowiednie narzędzia wspomagające administratorów w zarządzaniu treścią CMS  

f) dostęp do niepublicznych treści:  

 poprzez identyfikator i hasło dostępowe 
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 możliwą techniczną rozbudowę i obsługę innych metod uwierzytelnienia np. 
indywidualnym certyfikatem podpisu cyfrowego 

 konfiguracja parametrów haseł użytkowników według odpowiednich wymagań 
określonych obowiązującymi przepisami dla systemów informatycznych i aplikacji 
wykorzystywanymi dla celów medycznych umożliwiających gromadzenie i 
przetwarzanie danych osobowych 

 kryptograficzna ochrona komunikacji SSL 

 obsługa jednocześnie min. 250 aktywnych użytkowników (skutecznie 
uwierzytelnionych) 

 pojemność rejestracyjna użytkowników nieuprzywilejowanych min. 10 tys.  

2.3 OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, stworzenia i uruchomienia portalu 
internetowego oraz, udzieleniu licencji do portalu jak i przeniesienia autorskich praw 
majątkowych innych utworów w rozumieniu ustawy Prawo autorskie stworzonych przez 
Wykonawcę dla wykonania niniejszego zamówienia, na Zamawiającego.  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje minimum: 

1) usługę stworzenia oprogramowania oraz uruchomienia portalu internetowego;  

2) stworzenie projektu graficznego portalu zaakceptowanego przez Zamawiającego 

3) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej portalu;  

4) świadczenie usług serwisowych portalu i jej modyfikacji po podpisaniu protokołu końcowego 
odbioru portalu;  

5) przedstawienie raz w miesiącu statystyki korzystania z portalu z uwzględnieniem terytorium 
kraju;  

6) wykonanie dwóch modyfikacji (aktualizacji) portalu, w terminach określonych przez 
Zamawiającego, w okresie obowiązywania gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru;  

7) udzielenie Zamawiającemu licencji do oprogramowania portalu, jak i przeniesienie innych 
ątkowych praw autorskich do utworów w rozumieniu ustawy Prawo autorskie stworzonych 
przez Wykonawcę dla wykonania niniejszego zamówienia;  

8) udzielenie licencji na elementy oprogramowania portalu oraz jego aktualizacje, co do których 
Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych;  

2. Testowanie. 
Działanie portalu musi być przetestowane przez Zamawiającego przed przekazaniem 
zrealizowanego zamówienia Zamawiającemu oraz podpisaniem protokołu końcowego odbioru 
bez zastrzeżeń. Zamawiający przetestuje działanie portalu w ciągu 10 dni roboczych.  

3. Obowiązki Zamawiającego:  
Zamawiający przekaże Wykonawcy pełną treść tekstów merytorycznych w terminie 21 dni 
roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o przekazanie treści do Zamawiającego. 
Przekazywanie treści Wykonawcy będzie odbywało się sukcesywnie, nie więcej niż w 5 częściach.  
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2.4 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie do 15/09/2018 r. Realizacja 
zamówienia polega na zaprojektowaniu, stworzeniu i uruchomieniu portalu. 

2. Wykonawca zapewni utrzymanie portalu przez okres równy okresowi gwarancji na 
funkcjonowanie portalu.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kompleksowych testów działania portalu i 
systemu zarządzania treścią (teksty funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe) oraz bieżącego 
wprowadzania niezbędnych zmian do portalu w oparciu o wyniki przeprowadzonych testów; 

4. Do portalu należy opracować i przekazać zamawiającemu stosowną dokumentację użytkową i 
techniczną; 

5. Wykonawca udzieli gwarancji na portal wraz z systemem zarządzania treścią nie mniej niż 12 
miesiące. Maksymalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

6. Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania gotowego na licencji producenta. 

7. Portal musi być zoptymalizowana pod kątem wydajności. 
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3 APLIKACJA  „MAMA I DZIECKO” NA SMARTFONY ORAZ 

URZĄDZENIA MOBILNE 

3.1 CEL I GŁÓWNE ZAŁOZENIA APLIKACJI 

1. Cel projektu 

Celem projektu jest podnoszenie świadomości i wiedzy przydatnej podczas planowania ciąży, w 
trakcie jej trwania oraz po porodzie. Odbiorcą są kobiety chcące w bezpieczny sposób przejść 
ciążę oraz urodzić dziecko. 

2. Kontekst i cel wprowadzenia aplikacji 

Aplikacja ,,Mama i dziecko” działać będzie w systemie operacyjnym Android oraz Apple iOS. 
Aplikacja będzie możliwa do pobrania bezpłatnie z oficjalnych sklepów producentów urządzeń 
mobilnych, internetowych takich jak Apple (iOS) oraz Google Play (Android), dla pacjentek GPSK, 
za pomocą dedykowanego kodu otrzymywanego od personelu Szpitala podczas pobytu w 
szpitalu lub poradni przyszpitalnej. 

3. Zadania aplikacji mobilnej ,,Mama i dziecko” 

Zadaniem aplikacji mobilnej ,,Mama i dziecko” jest dostarczenie użytkownikom aplikacji, 
przyszłym matkom,  porad i wiedzy na temat ciąży, jej przebiegu a także pierwszego okresu po 
urodzeniu dziecka i opieki nad niemowlakiem. Aplikacja ma dostarczyć podstawowe informacje 
nt. ciąży oraz po urodzeniu dziecka.  

4. Grupa docelowa  

Aplikacja skierowana jest do kobiet – pacjentek GPSK, które planują ciążę oraz które są w okresie 
ciąży, które poprzez codzienne podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowiu chcą prowadzić 
zdrowy tryb życia, a także uzyskać wiedzę dotyczącą okresu ciąży oraz porodu w takich aspektach 
m. in. jak: przebieg ciąży, przygotowanie do porodu, poród, czas po porodzie, opieka nad 
noworodkiem. 

5. Obowiązkowe oznaczenia:  

Umieszczenie logotypu oraz informacji na temat finansowania projektu ze środków 
pochodzących z WRPO 2014-2020 (oś, działanie, poddziałanie). 

3.2 ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA APLIKACJI I JEJ FUNKCJE 

1. Aplikacja będzie składać się z następujących głównych sekcji, które zawierać będą następujące 
kategorie tematyczne: 

a) Ciąża (Symptomy ciąży; Badania i rozwój ciąży w trymestrach; Dieta i zdrowe nawyki; 
Nieprawidłowości ciąży; Mity o ciąży; Rola Taty) 

b) Przygotowanie do porodu (objawy które wymagają szybkiej wizyty w szpitalu; torba do 
porodu i dokumenty; wczesne symptomy porodu i wyjazd do szpitala; Rola Taty;  

c) Poród (przyjęcie do porodu; poród siłami natury; poród operacyjny; komplikacje w czasie 
porodu; przedwczesny poród; Tata przy porodzie; pierwsze spotkanie z noworodkiem) 
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d) Mama po porodzie (pobyt w szpitalu po porodzie; pielęgnacja i higiena; dieta i aktywność 
fizyczna; emocje; połóg; seks i antykoncepcja) 

e) Opieka nad noworodkiem (kąpiel i pielęgnacja, badania i szczepienia; formalności związane 
z urodzeniem; transport dziecka; karmienie; sen i płacz; stany nagłe; ubiór; opieka nad 
wieloraczkami; Karmienie; Kontakt  

f) Karmienie (pozycje karmienia; dieta; pielęgnacja piersi; problemy z laktacją; mity i błędy) 

g) Kontakty (lokalizacja szpitala i przychodni; baza kontaktów; odniesienie do Portalu dla mamy 

2. Aplikacja będzie posiadała następujące funkcjonalności: 

a) uruchomienie aplikacji po wprowadzeniu kodu przez użytkownika 

b) wspieranie multimediów tj. poprawne wyświetlanie m.in. zdjęć, filmów, dźwięków, grafik, 
wykresów itp. 

c) ustawienie celów zdrowotnych przed i poporodowych wraz z kontrolą osiągniętych celów 

d) możliwość wprowadzania, dodawania i śledzenia zmian wyników badań i stanu zdrowia 
dziecka i matki. Dane przechowywane powinny być na urządzeniach użytkownika. 

e) możliwość przesyłania powiadomień do wszystkich użytkowników ( w szczególności o 
nowych publikacjach) 

f) powiązanie z mediami społecznościami  

g) zawiera odnośniki do plików, stron, lokalnych kontaktów i grup wsparcia wskazanych przez 
Zamawiającego 

h) wyszukiwarka treści zawartych w aplikacji 

i) statystyki korzystania z aplikacji (informacja dla zamawiającego) 

3.3 OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i stworzenia aplikacji na system Android i 
system iOS, przygotowania regulaminu aplikacji, uruchomienia aplikacji mobilnej w systemie 
Android i systemie iOS, oraz udzielenie licencji do aplikacji, jak i przeniesienia autorskich praw 
majątkowych innych utworów w rozumieniu ustawy Prawo autorskie stworzonych przez 
Wykonawcę dla wykonania niniejszego zamówienia, na Zamawiającego.  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

1) usługę stworzenia oprogramowania oraz uruchomienia aplikacji mobilnej na system Android 
i system iOS;  

2) stworzenie logo ikon aplikacji z wykorzystaniem lub z nawiązaniem do nazwy „Mama i 
dziecko”, która powinna w łatwy i zapamiętywany sposób nawiązywać do treści 
zamieszczonych w aplikacji związanych z ciąża i macierzyństwem. Wykonawca może 
zaproponować własną nazwę;  

3) stworzenie projektu graficznego aplikacji; 

Projekt graficzny aplikacji będzie stanowił kryterium oceny ofert pn „oryginalność projektu 
graficznego”. Szczegółowy opis kryterium został zawarty w SIWZ. Przez oryginalność 
projektu graficznego Zamawiający rozumie cechy aplikacji, które powodują, że się wyróżnia. 
Aplikacja może się wyróżniać dobrze zaprojektowanymi elementami interfejsu, jak również 
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projektem graficznym. Interfejs aplikacji powinien być atrakcyjny wizualnie i estetycznie, 
przejrzysty i czytelny, powinien również przywoływać skojarzenia z tematem będącym 
przedmiotem aplikacji. Ocenie w kryterium podlegać będą następujące elementy:  

projekt graficzny ikony aplikacji nawiązujący do tematyki aplikacji, projekt graficzny 
interfejsu, atrakcyjność wizualna, estetyka, przejrzystość, czytelność aplikacji, kolorystyka, 
poszczególne elementy wizualne /graficzne składające się na spójną całość aplikacji. 
Zamawiający będzie oceniał projekt graficzny ikony aplikacji oraz projekt graficzny interfejsu 
–minimum dwie wybrane główne sekcje wskazane w pkt. II dołączone przez Wykonawcę do 
oferty w formie pliku jpg.  

Etap realizacji zamówienia: 

4) Wykonawca przygotuje wszystkie ekrany wg pełnej wersji zaproponowanego w ofercie 
projektu aplikacji. Ostateczny kształt wyglądu będzie zaakceptowany przez Zamawiającego z 
możliwością nanoszenia poprawek i zmian;  

5) stworzenie projektów wszystkich niezbędnych widoków do aplikacji mobilnej wraz z ikonami 
oddzielenie dla systemu Android i systemu iOS;  

6) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej aplikacji mobilnej;  

7) opracowanie „Regulaminu aplikacji na system Android” i „Regulaminu aplikacji na system 
iOS”;  

8) świadczenie usług serwisowych aplikacji i jej modyfikacji po podpisaniu protokołu 
końcowego odbioru aplikacji;  

9) przedstawienie raz w miesiącu statystyki pobrań ze sklepów z uwzględnieniem terytorium 
kraju;  

10) wykonanie dwóch modyfikacji (aktualizacji) aplikacji, w terminach określonych przez 
Zamawiającego, w okresie obowiązywania gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru;  

11) udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowania aplikacji mobilnej „Mama i dziecko” 
na system Android i system iOS wraz z jego modyfikacjami, oraz udzielenie majątkowych 
praw autorskich do „Regulaminu aplikacji na system Android” i „Regulaminu aplikacji na 
system iOS”, jak i innych utworów w rozumieniu ustawy Prawo autorskie stworzonych przez 
Wykonawcę dla wykonania niniejszego zamówienia;  

12) udzielenie licencji na elementy oprogramowania aplikacji oraz jego aktualizacje, co do 
których Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych;  

13) założenie kont deweloperskich w sklepach Google Play oraz AppStore dla Zamawiającego i 
opłacenia ich na okres obowiązywania gwarancji;  

14) przekazanie dostępów do kont developerskich na system Android i system iOS;  

2. Testowanie. 

Działanie aplikacji mobilnej musi być przetestowane przez Zamawiającego przed przekazaniem 
zrealizowanego zamówienia Zamawiającemu oraz podpisaniem protokołu końcowego odbioru 
bez zastrzeżeń.  

Zamawiający przetestuje działanie aplikacji w ciągu 10 dni roboczych.  
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3. Obowiązki Zamawiającego:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy pełną treść tekstów merytorycznych w terminie 21 dni 
roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o przekazanie treści do Zamawiającego. 
Przekazywanie treści Wykonawcy będzie odbywało się sukcesywnie, nie więcej niż w 5 częściach.  

4. 4. Wymagania techniczne dla aplikacji mobilnej. Natywna aplikacja mobilna będąca 
przedmiotem zamówienia:  

1) musi działać na wszystkich urządzeniach mobilnych wykorzystujących system iOS i Android 
(smartfony, tablety). Wersja iOS - 9.3, wersja Android – 5.0 i nowsze.  

2) treść merytoryczna musi być dostępna również w momencie, kiedy urządzenie nie ma 
dostępu do sieci.  

3) musi zostać przetestowana przed przekazaniem zrealizowanego zamówienia 
Zamawiającemu oraz podpisaniem końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

4) możliwość wysyłania ostrzegawczych komunikatów, przypomnień (wiadomości push).  

5) możliwość połączenia z portalami społecznościowymi  

6) Kalendarz umożliwiający zapisywanie elementów użytkownika jak np. Wprowadzanie 
istotnych dla użytkownika wydarzeń wraz przypomnieniami, takich jak rejestracja, 
wymagane badania lekarskie, pory karmienia  itp. 

7) Funkcje społecznościowe – możliwość polubienia i udostępnienia przez portale 
społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram).  

8) Panel obsługi CMS umożliwiający umieszczanie i modyfikowanie treści przez 
Zamawiającego 

3.4 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie do 15/09/2018 r. 

Realizacja zamówienia polega na zaprojektowaniu i stworzeniu aplikacji na system Android i 
system iOS, przygotowaniu regulaminu aplikacji, uruchomieniu aplikacji mobilnej w systemie 
Android i systemie iOS, przy czym ostatnim etapem jest uruchomienie aplikacji. 

2. Wykonawca zapewni utrzymanie aplikacji mobilnej na platformach dystrybucji oprogramowania 
mobilnego przez okres równy okresowi gwarancji na funkcjonowanie aplikacji.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kompleksowych testów działania aplikacji 
i systemu zarządzania treścią (teksty funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe) oraz bieżącego 
wprowadzania niezbędnych zmian do aplikacji w oparciu o wyniki przeprowadzonych testów; 

4. Do aplikacji należy opracować i przekazać zamawiającemu stosowną dokumentację użytkową i 
techniczną; 

5. Wykonawca udzieli gwarancji na aplikację, wraz z systemem zarządzania treścią nie mniej niż 24 
miesiące. Maksymalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

6. Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania gotowego na licencji producenta. 

7. Aplikacja musi być zoptymalizowana pod kątem wydajności. 
 


