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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr 16 do SIWZ

PROCEDURA WERYFIKACJI OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a ich oferta nie została odrzucona lub nie zostali
wykluczeni z prowadzonego postępowania, na prezentację oferowanego oprogramowania dziedzinowego celem
weryfikacji zapisów oferty.
Wykonawca ma obowiązek stawienia się na prezentacji systemu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Wykonawca uruchomi dostarczony wraz z ofertą system HIS zawierający przykładowe dane
umoŜliwiające weryfikację funkcjonalności według wskazanego przez Zamawiającego scenariusza (scenariusz
prezentacji zostanie przesłany Wykonawcom na co najmniej 4 dni przed wyznaczonym terminem prezentacji).
W procesie uruchomienia /instalacji Wykonawca ma prawo wykorzystać jedynie oprogramowanie dołączone do
oferty.Baza danych musi być uzupełniona przykładowymi danymi w taki sposób, aby moŜna było wykazać
działanie poszczególnych funkcji.
W kaŜdej z ofert zostanie sprawdzona ta sama funkcjonalność: wszystkie funkcje lub cechy systemu HIS, za
które przyznane zostały Wykonawcy dodatkowe punkty oraz wybrane funkcje z parametrów wymaganych
z modułów: ruch chorych, oddział i dokumentacja medyczna, zlecenia na leki i badania diagnostyczne, apteka
centralna, apteczka oddziałowa, poradnia specjalistyczna, laboratorium, pracownia radiologii.Brak prezentacji
funkcjonalności zadeklarowanej jako posiadana i oferowana będzie równowaŜne z niespełnieniem wymagań
w danym obszarze. Zamawiający moŜe ingerować w tok prezentacji wymagając rejestrowania i przetwarzania
zdefiniowanych przez siebie danych.
Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklaracją przedstawioną w ofercie w zakresie wymagań
i parametrów wymaganych i ocenianych skutkować będzie odrzuceniem oferty .(podstawa prawna: art. 14
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)”.
Wykonawca, na Ŝądanie Zamawiającego, zobowiązuje się uruchomić wirtualne środowiska na komputerze
wskazanym przez Zamawiającego lub opcjonalnie na komputerze dostarczonym z próbką.Przewidywany czas
uruchomienia środowiska nie moŜe przekroczyć 90 minut.Niedozwolone jest korzystanie z sieci Internet, ani
uzupełnianie próbki w czasie instalacji o nowe wersje oprogramowania.W przypadku zaoferowania systemu
działającego w oparciu o WWW Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia prezentacji z komputerów
Zamawiającego, na których będą zainstalowane aktualne wersje przeglądarek WWW: Firefox, Internet
Explorer, Chrome, Safari. Prezentacja zostanie przeprowadzona w dzień roboczy. Zamawiający na prezentację
przeznacza czas maksymalnie 7 godzin.
Komputer na potrzeby procedury weryfikacji moŜe być uzupełnieniem próbki, wymagana próbka ma być
dostarczona na płytach CD, DVD lub BR zgodnie z SIWZ wraz z ofertą. W związku z powyŜszym jeŜeli
Wykonawca planuje wykorzystać własny komputer na potrzeby procedury weryfikacji to musi dostarczyć go
z próbką.W przypadku dostarczenia sprzętu przez Wykonawcę nastąpi jego protokolarne przekazanie
i uruchomienie w obecności Zamawiającego. Sprzęt zostanie Wykonawcy zwrócony niezwłocznie po
zakończeniu procedury wyboru oferty oraz ewentualnych procedur odwoławczych.
Wymagania i warunki dotyczące organizacji prezentacji:
1. Prezentacja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający
pomieszczenie do przeprowadzenia weryfikacji i dostęp do sieci energetycznej.
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2. Wezwanie Wykonawców do przeprowadzenia Prezentacji w siedzibie Zamawiającego nastąpi
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, lecz nie krótszym niŜ 4 dni robocze od dnia
wysłania Wykonawcy wezwania.
3. Przewidywany czas Prezentacji 1 dzień roboczy do 7 godzin w ciągu dnia przy załoŜeniu,
Ŝe weryfikacja będzie się odbywać w godzinach 8:00 – 15:00.
4. W czas przeprowadzania Prezentacji będą wliczone wszystkie przestoje podczas wykonywanej
weryfikacji, wynikające z błędnego działania sprzętu lub systemu operacyjnego.
5. Komisja przetargowa moŜe w trakcie prezentacji zadawać Wykonawcy pytania celem weryfikacji.
W trakcie testu Wykonawca moŜe udzielać Zamawiającemu dodatkowych informacji związanych
z weryfikowaną Funkcjonalnością lub parametrami.
6. Wykonawca powinien w sposób jednoznaczny wykazać, Ŝe weryfikowana funkcjonalność jest dostępna
w oprogramowaniu dziedzinowym, oraz Ŝe wybrane przez Zamawiającego parametry oprogramowania
dziedzinowego są zgodne z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
7. W przypadku gdy z winy Wykonawcy dojdzie do opóźnienia w terminie rozpoczęcia weryfikacji
złoŜonego przez niego oprogramowania dziedzinowego przekraczającego 30 minut zegarowych,
Komisja przetargowa uzna, Ŝe Wykonawca nie przystąpił do weryfikacji.
8. Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie przedstawiony Wykonawcy wraz z wezwaniem na
prezentację.
9. Podczas prezentacji po stronie Wykonawcy moŜe uczestniczyć tyle osób ile on uzna za stosowne, aby
skutecznie przeprowadzić prezentację oprogramowania dziedzinowego.
10. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić listę osób uczestniczących w prezentacji, ze wskazaniem
jaką funkcję pełni kaŜdy członek zespołu.
11. W pomieszczeniu, gdzie będzie wykonywana prezentacja, mogą przebywać naraz tylko trzy osoby po
stronie Wykonawcy.
12. Wykonawcę w czasie prezentacji reprezentuje osoba uprawniona do działania w jego imieniu
upowaŜniona na podstawie pełnomocnictwa załączonego do oferty lub złoŜonego przed rozpoczęciem
prezentacji w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
13. Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji zostaną określone przez Zamawiającego w pisemnym
wezwaniu do odbycia prezentacji. Pierwsza prezentacja odbędzie się nie wcześniej niŜ 7 dni roboczych
po otwarciu ofert.
14. Weryfikacja oprogramowania w formie prezentacji moŜe być zarejestrowana przy uŜyciu kamery wideo
wyłącznie przez Zamawiającego. Rejestracja wideo zostanie uŜyta jako pomoc w sporządzeniu
pisemnego protokołu z przeprowadzenia weryfikacji.
15. Przeprowadzenie weryfikacji będzie udokumentowane pisemnym protokołem Komisji przetargowej,
który zostanie włączony do akt przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
16. Podczas weryfikacji nie będzie oceniana szybkość działania oprogramowania dziedzinowego.
17. Zakres ocenianej próbki podany jest w załączniku nr 12 do SIWZ w kolumnie „Wymagane w próbce”
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