RSS/ZPFSIZ/Z-20/2015
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr Tytusa Chałubińskiego
Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia

Radom, dnia 2015.06.11

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia na zakup usługi internetowej polegającej na udostępnieniu on-line grupowania
i optymalizowania JGP za pomocą Grupera i Optymalizatora JGP umieszczonego na stronie
internetowej dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowanego w ramach zadania
„Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego”
w postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych.
Kod CPV: 72400000-4 usługi internetowe

1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego niżej przedmiotu
zamówienia:
Usługa internetowa polegająca na udostępnieniu on-line grupowania i optymalizowania JGP za
pomocą Grupera i Optymalizatora JGP umieszczonego na stronie internetowej
LISTA WYMAGANYCH FUNKCJI
Optymalizacja JGP
1. Zaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 33/2011/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne), który na etapie kodowania
rozpoznań i procedur dotyczących danej hospitalizacji umożliwi:
 określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po wprowadzeniu
niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w odniesieniu do liczby dni
finansowanych grupą JGP;
 określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z
określeniem listy grup alternatywnych JGP zgodnych z aktualnymi umowami R.Sz.S. z NFZ;
 określenie listy grup JGP odrzuconych wraz z podpowiedzią warunków koniecznych do
spełnienia;
 listy grup (optymalna, alternatywna, odrzucona) JGP zawierające wyróżnione grupy JGP, które
mogą być rozliczone w poszczególnych produktach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z
poszczególnymi zakresami świadczeń (zgodnie z załącznikiem 1a do Zarządzenia Nr
32/2008/DSOZ i późniejszymi)).
2. Dostęp do funkcjonalności optymalizatora i grupera w zakresie:
 wyznaczania grup JGP;
 wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych;
 wyznaczania grup w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej;
 obliczania ich wartości punktowych;
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przeprowadzania symulacji grupowania / optymalizacji opłacalności;
funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW;
licencji nieograniczonej do liczby stanowisk;
sugerowania zmian w kodowaniu;
przechowywania historii grupowań w systemie, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do
danych statystycznych;
 dostępu do danych statystycznych grupowań z innych szpitali;
 wbudowanej przeglądarki grup JGP.
3. Działanie także poza systemem HIS na dowolnych stacjach roboczych działających w sieci
lokalnej szpitala, posiadających dostęp do sieci Internet.
4. Prezentacja wartości taryfy dla każdego trybu przyjęcia.
KONTROLA JGP
1. Różnice wynikające z wczytania nowych wersji grupera, które opublikowano z wsteczną datą
obowiązywania, które mogą obejmować
 różnice w zaewidencjonowanych wersjach grupera;
 różnice w zaewidencjonowanych taryfach;
 różnice w zaewidencjonowanych JGP;
 konieczność zmiany JGP;
 konieczność zmiany taryfy;
 konieczność zmiany powiązania JGP do pobytu na innym oddziale.
2. Wsteczna weryfikacja z możliwością automatycznej aktualizacji JGP pod kątem znalezienia
bardziej optymalnej JGP.
3. System podpowiada możliwość wyboru produktu kontraktowego, jeśli można wybrać więcej niż
jeden.
4. Możliwość modyfikacji wielu hospitalizacji jednocześnie.
5. Możliwość bezpośredniego przejścia do pobytu pacjenta (odnośniki na nazwisku/numerze KG).
6. Wyszukiwanie hospitalizacji po dacie wypisu, oddziale.
7. Filtry (oddział, grupa JGP, status kodowania), pomijanie optymalnie zakodowanych.
8. Sortowanie po kolumnach raportu.
2. Termin realizacji zamówienia: 3 dni od daty zawarcia umowy
3. Warunki stawiane Wykonawcom: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków wykonania
zamówienia.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego. Do oferty należy załączyć
następujące dokumenty:
4.1. wypełnioną specyfikację techniczną według załączonego wzoru

5. Kryterium wyboru oferty :
5.1. najniższa cena
6. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : według załączonego wzoru.
7. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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8. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Marzena Barwicka Kierownik Działu
Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia - tel. 48 361-52-85
9. Ofertę należy złożyć na adres : Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Lekarska 4, 26-610
Radom lub pocztą elektroniczną na adres zampubl@rszs.regiony.pl.
Termin składania ofert upływa dnia 2015.06.18 o godz. 12:00.
Załączniki:
Formularz oferty
1. Specyfikacja techniczna
2. Wzór umowy
Andrzej Pawluczyk

……………………………………………………
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Sporządziła: Anna Skwarczyńska
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