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ZAŁĄCZNIK NR 1  

do Zaproszenia do złożenia oferty wstępnej 

w postępowaniu przetargowym 

na 

wykonanie aplikacji realizującej Wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do 

udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji 

medycznej („Postępowanie Przetargowe”) 

 

 

ZAKRES OPRACOWANIA WSTĘPNEJ KONCEPCJI (PROJEKTU 

STUDIALNEGO) APLIKACJI W ETAPIE I POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE O PRZYGOTOWANIU WSTĘPNEJ KONCEPCJI 

(PROJEKTU STUDIALNEGO) APLIKACJI 

 

1.1 Wstępna koncepcja (projekt studialny) Aplikacji musi uwzględniać Wytyczne 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii 

i ich opisywania w dokumentacji medycznej, które dostępne są na stronie 

internetowej KIF, pod adresem: https://kif.info.pl/file/2018/04/Zalacznik-do-

Uchwaly-nr-142.pdf („Wytyczne KRF”).   

 

1.2 Wstępna koncepcja (projekt studialny) Aplikacji powinna być zgodna z 

Instrukcją stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA w WERSJI 

1.2 opracowanej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, które 

dostępne są na stronie internetowej, pod adresem: 

https://www.csioz.gov.pl/HL7POL/data/Instrukcja%20stosowania%20impleme

ntacji%20HL7%20CDA_20170207_v_1.2.pdf („Wytyczne HL7”).  

 

1.3 Wstępna koncepcja (projekt studialny) Aplikacji powinna również spełniać 

następujące podstawowe funkcjonalności: 

a) kalendarz: umawianie wizyt, grafiki przyjęć; 
b) finanse: cenniki usług, rozliczenia; 
c) dane firmy, statystyki; 

https://kif.info.pl/file/2018/04/Zalacznik-do-Uchwaly-nr-142.pdf
https://kif.info.pl/file/2018/04/Zalacznik-do-Uchwaly-nr-142.pdf
https://www.csioz.gov.pl/HL7POL/data/Instrukcja%20stosowania%20implementacji%20HL7%20CDA_20170207_v_1.2.pdf
https://www.csioz.gov.pl/HL7POL/data/Instrukcja%20stosowania%20implementacji%20HL7%20CDA_20170207_v_1.2.pdf
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a także spełniać inne postanowienia dokumentacji Postępowania 
Przetargowego. 

 

1.4 Aplikacja powinna być stworzona w formie aplikacji webowej z 

wykorzystaniem najnowszych wersji Framework oraz metody PWA 

(Progressive Web Application), które pozwolą uruchomić aplikację na 

urządzeniach mobilnych (zarówno iOS jak i Android).  

 

1.5 Wstępną koncepcję (projekt studialny) Aplikacji powinny cechować: 

 

a) czytelność i funkcjonalność przyjętych rozwiązań programowych, 

b) wartość przyjętych rozwiązań programowych,  

c) dostępność przyjętych rozwiązań, 

d) realność przyjętych rozwiązań, 

e) walory ekonomiczne przyjętych rozwiązań szczególnie w kontekście 

użytkowania Aplikacji. 

 

1.6 Wstępna koncepcja (projekt studialny) Aplikacji w sposób jednoznaczny musi 

wskazywać na zaproponowane przez oferenta rozwiązania. Pod względem 

graficznym wstępna koncepcja (projekt studialny) Aplikacji musi cechować 

czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej. 

 

1.7 Koncepcja (projekt studialny) Aplikacji nie może naruszać praw autorskich 

stron trzecich tak w zakresie merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi do 

jego opracowania. 

 

1.8 Koncepcja (projekt studialny) Aplikacji musi być zgodna z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.   

 

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONCEPCJI (PROJEKTU STUDIALNEGO) 

ETAPU I ORAZ SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA 

 

2.1. Wstępna koncepcja (projekt studialny) Aplikacji powinna składać się z części 

graficznej – layout oraz części opisowej, która w szczególności zawierać 

będzie sposób implementacji Wytycznych KRF i Wytycznych HL7 do Aplikacji. 

 

2.2. Wstępna koncepcja (projekt studialny) Aplikacji powinna dostarczona KIF w 

formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na pendrive’ie).  

 

 

 

 


