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Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytów infrastruktury IT ( ocena
stanu informatyzacji badanych jednostek) w 45 wybranych placówkach medycznych na terenie całej
Polski, które będą brały udział w programie pilotażowym w ramach projektu: „Przygotowanie,
przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK)
Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji audytu jest zobowiązany do podpisania klauzuli
poufności i zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób
bezpośredni lub pośredni dotyczących podmiotów realizujących pilotaż POZ PLUS, a w szczególności
danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.
Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie,
drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w trakcie realizacji
zadań audytowych i jest bezterminowe.
2. Obszary prac
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 45 audytów, średnio 3 audytów w każdej z
placówek na podstawie upoważnienia wystawionego przez Dyrektora OW NFZ, zgodnie z dyspozycją
Zamawiającego:
a) Audyt - III kwartał 2018 r.
Audyt mający na celu określenie poziomu zinformatyzowania POZ do realizacji zadań
wynikających z programu pilotażowego POZ PLUS, w zakresie obsługi następujących
funkcjonalności:
- komunikatów sprawozdawczych XML stosowanych w pilotażu POZ PLUS;
- sprawozdawczości dotyczącej statusu pacjentów w procesie opieki koordynowanej
z wykorzystaniem usług sieciowych (web-serwisy).
b) Audyt – IV kwartał 2018 r.
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Audyt mający na celu określenie poziomu zinformatyzowania POZ do realizacji zadań
wynikających z programu pilotażowego POZ PLUS, w zakresie obsługi następujących
funkcjonalności:
- sprawozdawczości monitorującej stan zdrowia pacjentów z wykorzystaniem usług
sieciowych;
- usług integracyjnych z systemami: Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) i System
Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w celu pobierania informacji
o świadczeniach udzielonych pacjentom objętym opieką koordynowaną.
c) Audyt – IV kwartał 2019 r. – audyt końcowy
Audyt mający na celu podsumowanie wszelkich działań związanych z dostosowaniem
systemów informatycznych świadczeniodawców biorących udział w pilotażu w zakresie
rozwoju oraz stopnia wykorzystania nowych narzędzi.

Podczas realizacji audytów w siedzibie wskazanych świadczeniodawców Wykonawca powinien użyć
takich metod weryfikacji jak: analiza dokumentacji, rozmowa, oględziny, wywiad bezpośredni.
Wykonawca w ramach wykonywanych usług współpracował będzie z zespołem w 16 Oddziałach
Wojewódzkich NFZ na terenie kraju. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdań
audytowych, każdorazowo po wykonaniu audytu, w ciągu 2 dni roboczych od momentu jego
przeprowadzenia i przekazania ich do wskazanych pracowników OW NFZ, którego wzór przedstawi
Zamawiający. Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej.
Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia liczby audytowanych placówek w trakcie realizacji
zamówienia.

