
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

postępowanie pn.: 
Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego  

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie wymienionych poniżej licencji ZSI oraz integracji 
posiadanych modułów PACS i RIS z tomografem komputerowym CANON typ TSX-035A/8C AQUILION 
LIGHTNING  wraz z serwerem i macierzą dyskową niezbędną do prawidłowej integracji CT z systemem 
informatycznym. 
 
 

Moduł 
Ilość 

stanowisk 

Finanse – Księgowość  10 

Magazyn 6 

Środki – Trwałe 4 

Zakupy / Sprzedaż 10 

Kasa 3 

Zwolnienia lekarskie (eZLA) open 

 
 
Wymagania dotyczące modułów 
 

I. Finanse – Księgowość 

1.  Oferowane oprogramowanie winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi 
organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju w tym:  
a. Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 217) 
b. Ustawa z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 

535 z późn. zm.),  
c. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 25 października 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych (Dz.U. 2013 poz. 1344)  

d. Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. 
poz.885 z późn. zm.)  

2.  Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i 
ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe).  

3.  Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) 
dla poszczególnych kont syntetycznych.  

4.  Możliwość określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych.  

5.  Możliwość ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych.  

6.  Możliwość automatycznego okodowania segmentów kont analitycznych na podstawie 
zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, 
katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, katalogu źródeł finansowania 
działalności (typów płatników), stawek VAT, grup analitycznych do dowolnego wykorzystania.  

7.  Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, na podstawie nie zaksięgowanych dokumentów  

8.  Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku 
obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku.  

9.  Możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości.  



10.  Możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów budżetowania.  

11.  Miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników 
cząstkowych (rejestrów dokumentów).  

12.  Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji.  

13.  Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, 
poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych 
kategorii operacji gospodarczych.  

14.  Kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.  

15.  Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów.  

16.  Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych w ramach 
jednego okresu obrachunkowego.  

17.  Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych bez konieczności 
zamykania okresów roku poprzedzającego rok bieżący.  

18.  Możliwość stornowania dowodów.  

19.  Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji ( zgodność VAT, kręgu kosztowego, bilansowania 
się dowodu, kontrola numeracji).  

20.  Możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych dekretów i księgowań przed ich 
ostatecznym zatwierdzeniem.  

21.  Możliwość budowania wielu schematów księgowych ( szablony i wzorce).  

22.  Tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej.  

23.  Tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków (rozliczenie 
rozrachunków).  

24.  Automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont.  

25.  Automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży 
zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału kosztów.  

26.  Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z 
określonym kluczem rozdziału.  

27.  Wspomaganie tworzenia dokumentów związanych z międzyokresowymi rozliczeniami kosztów.  

28.  Możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiących analityki kont przy 
dekretacji dokumentów (np. do ewidencji kosztów wg samochodów służbowych, urządzeń 
medycznych).  

29.  Księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych).  

30.  Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa.  

31.  Mechanizm transakcji (szczegółowej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem).  

32.  Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów).  

33.  Możliwość syntetycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (kartoteka kontrahenta).  

34.  Możliwość analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (zapisy szczegółowe 
kartoteki kontrahenta).  

35.  Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem.  

36.  Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta.  

37.  Możliwość tworzenia dowolnej ilości kartotek dla jednego kontrahenta.  

38.  Możliwość rozbijania płatności kontrahenta na raty.  

39.  Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności 
od kontrahenta (w szczególności wszystkich).  

40.  Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczenia odsetek.  



41.  Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty.  

42.  Możliwość przeksięgowania wierzytelności z kontrahenta na kontrahenta.  

43.  Możliwość zmiany terminu płatności transakcji.  

44.  Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługa.  

45.  Mechanizm szczegółowej identyfikacji rozrachunków z pracownikami.  

46.  Gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka pracowników).  

47.  Możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (kartoteka 
pracownika).  

48.  Możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (zapisy szczegółowe 
kartoteki pracownika).  

49.  Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z pracownikiem.  

50.  Możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej.  

51.  Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i 
kalkulacyjnym.  

52.  Gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – ośrodkach powstawania 
kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów).  

53.  Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie 
rodzajowym.  

54.  Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie 
kalkulacyjnym.  

55.  Możliwość uszczegółowienia ewidencji kosztów bez konieczności rozbudowy planu kont 
(prowadzenie kartotek kosztów szczegółowych dla kont układu kalkulacyjnego).  

56.  Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK (kartoteka 
OPK).  

57.  Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków 
powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK).  

58.  Emisja zestawień i sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości oraz zestawień i 
sprawozdań dla potrzeb Zamawiającego.  

59.  Wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych.  

60.  Wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont).  

61.  Wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej.  

62.  Wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych.  

63.  Możliwość wydruku sprawozdań rocznych: bilansu, sprawozdania z przepływu środków 
pieniężnych, rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą),zestawienie zmian 
w kapitale (funduszu) własnym.  

64.  Możliwość tworzenia z poziomu aplikacji FK pism według szablonów zdefiniowanych w MS 
Office lub Open Office bazujących na informacjach zawartych w księdze głównej oraz 
rozrachunkach kontrahenta.  

65.  Tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z 
możliwością zapisu w formacie .xls.  

66.  Możliwość zdefiniowania zestawień opartych o dane symulowane , możliwości graficzne.  

67.  Automatyczne wystawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem.  

68.  Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków wg 
terminów płatności.  

69.  Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań zarówno dla faktur zapłaconych jak i 
nie zapłaconych.  

70.  Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.  



71.  Możliwość dołączenia do każdego dokumentu dodatkowego opisu, komentarza lub innej danej, 
o znaczeniu nadanym przez użytkownika.  

72.  Obsługa rejestrów i deklaracji VAT.  

73.  Możliwość określenia sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze VAT.  

74.  Dekretacja zakupów i sprzedaży VAT z określeniem pól deklaracji VAT dla poszczególnych 
zapisów, z możliwością określenia miesiąca rozliczenia VAT.  

75.  Możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie 
wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu.  

76.  Wydruk rejestru zakupów VAT.  

77.  Wydruk rejestru sprzedaży VAT.  

78.  Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży.  

79.  Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów.  

80.  Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.  

81.  Wydruk deklaracji VAT.  

82.  Ewidencja środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych, dotacji, darowizn z 
podziałem na konta księgowe i źródła finansowania.  

83.  System musi pozwalać na definiowanie harmonogramów księgowań kosztów i przychodów 
rozliczanych w czasie ( dla wskazanych kont oraz dla wskazanych dowodów księgowych).  

84.  Możliwość definiowania własnych raportów.  

85.  Obsługa bankowa.  

86.  Możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie papierowej.  

87.  Możliwość wyboru przed wydrukiem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu 
kont Zamawiającego.  

88.  Możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika.  

89.  Możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości 
elektronicznej.  

90.  Możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu.  

91.  Możliwość określenia formatu przelewu dla kont użytkownika.  

92.  Możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu 
kont zakładu).  

93.  Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika FK.  

94.  Możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system bankowości 
elektronicznej.  

95.  Możliwość ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) 
potwierdzania przelewów.  

96.  Możliwość tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników.  

97.  Integracja z innymi modułami systemu, realizującymi funkcjonalność następujących zakresów 
(na poziomie dekretów do księgi głównej): fakturowanie, obsługa kasy gotówkowej, obsługa 
magazynu, materiałów, obsługa magazynu leków, obsługa środków trwałych i wyposażenia, 
obsługa wynagrodzeń.  

98.  System ma pozwolić na automatyczne przeksięgowanie kont przychodowych i kosztowych na 
wynik finansowy.  

99.  Możliwość obsługi rejestrów zakupu.  

100.  Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-
Księgowym, definicja rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemu FK.  

101.  Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu.  



102.  Wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT: określenie formy płatności, 
możliwość rozbijania płatności na raty, określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, 
faktura korygująca). 

103.  Określenie rozdziału stosunku wpływów z zakupów na ośrodki powstawania kosztów.  

104.  Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – 
Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej.  

105.  Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów zakupu: rejestru zakupu, zestawienia 
dokumentów zakupu.  

106.  Rejestracja gotówkowych faktur zakupu z zapisem do rejestru VAT oraz z zapisem na konto 
księgowe pracownika.  

107.  Dostęp do aktualnego salda i rozrachunków kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji 
kasowej i bankowej.  

108.  Możliwość śledzenia historii wypożyczeń faktur zakupowych w ramach jednostki.  

109.  Możliwość określenia osób/jednostek odpowiedzialnych za wypożyczone dokumenty.  

110.  Rejestr kontrahentów przypisanych do wskazanych grup zgodnie z wymogami opracowań do 
sprawozdania RB-N i RB-Z.  

111.  System ma umożliwiać drukowanie wymaganych druków podatkowych (CIT – 8, CIT 8-0) oraz 
pozwalać na definiowanie źródła danych dla pozycji tych druków.  

112.  Budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i 
księgach pomocniczych  

113.  Swobodne budowanie postaci szablonu sprawozdania. Korzystanie z formuł operujących na 
stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków.  

114.  Budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze.  

115.  Obsługa sprawozdawczości dotyczącej Jednolitych Plików Kontrolnych zgodnie z wymogami 
Ministerstwa Finansów  

 
 

II. KASA 

1.  Możliwość definicji dowolnej liczby kas.  

2.  Kontrola uprawnień dostępu do poszczególnych kas.  

3.  Rejestracja dokumentów kasowych (KP, KW, Inne wpłaty/ wypłaty, bankowy dowód wpłaty w 
poszczególnych kasach).  

4.  Możliwość wprowadzania operacji kasowych przy użyciu czytnika kodów kreskowych.  

5.  Możliwość rejestracji specyfikacji gotówki.  

6.  Dostęp do aktualnego salda odsetek kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej.  

7.  Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-
Księgowym.  

8.  Automatyczne tworzenie raportu kasowego.  

9.  Operacje otwarcia/zamknięcia raportu kasowego.  

10.  Obsługa operacji gotówkowych.  

11.  Obsługi operacji bezgotówkowych (np. karty płatnicze).  

12.  Obsługi operacji walutowych.  

13.  Wprowadzanie dokumentów poprzez schematy księgowań (automatyczne określenie sposobu 
dekretacji FK).  

14.  Wydruk dokumentów kasowych, raportów kasowych.  

15.  System ma zapewniać możliwość wyświetlania bieżącego stanu gotówki w wybranej kasie.  

16.  System ma zapewnić możliwość prowadzenia kas w PLN i walutach obcych.  



17.  Możliwość zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi głównej i ksiąg 
pomocniczych w module realizującym funkcjonalność w  
zakresie Finanse – Księgowość zgodnie z określonym sposobem dekretacji.  

18.  Funkcjonalność pozwalająca na drukowanie protokołów kontrolnych oraz zdawczo–odbiorczych 

19.  Obsługa drukarek fiskalnych.  

20.  Import wyciągów bankowych z automatycznym parowaniem rozrachunków  

 
 

III. Środki trwałe 

1.  System ma zapewnić możliwość pełnej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych, środków trwałych w budowie, inwestycji w obcych środkach trwałych itp.  

2.  System ma zapewnić możliwość ewidencji bilansowej i pozabilansowej elementów majątku 
trwałego.  

3.  System ma zapewnić ewidencję środków trwałych z wpisaniem do książki inwentarzowej i 
wygenerowaniem karty środka.  

4.  System ma zapewnić możliwość przeglądania danych w kontekście elementów majątku 
trwałego lub w kontekście dokumentów obrotowych.  

5.  System ma zapewnić możliwość dołączania elektronicznych załączników (np. w postaci 
zdjęcia, skanu podpisanego protokołu odbioru czy dokumentacji technicznej) do elementów 
majątku trwałego.  

6.  System ma zapewnić możliwość pracy z dokumentami obrotowymi w kontekście daty 
zaistnienia operacji gospodarczej oraz daty wystawienia dokumentu obrotowego.  

7.  System ma umożliwiać rejestrację dokumentów:  
a. przyjęcia, nieodpłatnego przyjęcia, darowizny, modernizacji i doposażenia  
b. likwidacji całkowitej, likwidacji częściowej, nieodpłatnego przekazania, 
c. przeszacowania,  
d. zmniejszenia / zwiększenia wartości,  
e. dokumentu rat amortyzacji oraz zbiorczego dokumentu rat amortyzacji,  
f. dokumentu rat podatku oraz zbiorczego dokumentu rat podatku,  
g. zmiany danych środka (w tym zmiany co najmniej: miejsca użytkowania, danych opisowych, 

użytkownika, osoby materialnie odpowiedzialnej, miejsca użytkowania, miejsca amortyzacji, 
pola spisowego (pomieszczenia).  

8.  System ma umożliwić definiowanie dodatkowych, indywidualnych dokumentów obrotowych.  

9.  System ma zapewnić możliwość naliczania amortyzacji ścieżką podatkową oraz bilansową.  

10.  System ma zapewnić możliwość definicji dodatkowych ścieżek amortyzacji.  

11.  System ma zapewnić obsługę następujących metod amortyzacji:  
a. liniowa,  
b. degresywna,  
c. jednorazowa (100%). 

12.  System ma zapewnić możliwość definiowania okresowości (miesięcznie, kwartalnie, rocznie) 
naliczania amortyzacji i umorzenia elementu majątku trwałego dla poszczególnych ścieżek 
amortyzacji.  

13.  System ma umożliwić wyłączenie naliczania amortyzacji i umorzenia elementu majątku 
trwałego w wybranych miesiącach.  

14.  System ma zapewnić możliwość ewidencjonowania źródeł finansowania środka trwałego oraz 
uwzględniać te dane przy dekretacji rat amortyzacji.  

15.  System ma zapewnić możliwość ilościowo-wartościowej ewidencji środków trwałych.  

16.  System ma zapewniać wykonywanie operacji na czynnych środkach trwałych, w 
szczególności:  
a. zmiany wartości, 
b. zmiany miejsca użytkowania, 
c. zmiany osób odpowiedzialnych i/lub użytkujących element majątku, 
d. korekty wartości i umorzeń, 
e. zmiany stawek amortyzacyjnych, 



f. zmiany pola spisowego (pomieszczenia).  

17.  System ma zapewnić możliwość ewidencji składników elementu majątku trwałego (dla elem. 
złożonych). System ma umożliwić przyporządkowanie poszczególnych składników danego 
środka trwałego do innych miejsc użytkowania, niż miejsce użytkowania całego środka trwałego.  

18.  System ma umożliwiać kompletację oraz dekompletację środka trwałego złożonego, tj. 
odłączanie oraz dołączanie do niego nowych składników.  

19.  System ma umożliwić automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego dla elementów 
majątku trwałego na podstawie definiowanego wzorca.  

20.  Dla zaewidencjonowanych elementów majątku trwałego system ma umożliwić rejestrację 
danych podstawowych (dostawca, nazwa, numer fabryczny, grupa KŚT, typ, rodzaj, 
pochodzenie, data nabycia, wartość nabycia, koszty nabycia, rodzaj finansowania, części 
składowe, pracownik odpowiedzialny, miejsce używania, ośrodek kosztów, pole spisowe).  

21.  System powinien umożliwiać rejestrację specyficznych danych dla elementów majątku 
będących środkami transportu. Są to m.in.:  
a. typ pojazdu,  
b. rok produkcji,  
c. pojemność silnika, moc,  
d. numery nadwozia, podwozia, silnika, rejestracyjny, karty pojazdu,  
e. marka, model, kolor nadwozia,  
f. przebieg,  
g. masa własna, ładowność,  
h. liczba miejsc.  

22.  System powinien umożliwiać rejestrację specyficznych danych dla elementów majątku 
będących nieruchomościami:  
a. powierzchnia użytkowa,  
b. powierzchnia mieszkalna,  
c. kubatura.  

23.  System powinien umożliwiać rejestrację innych specyficznych danych dla poszczególnych 
rodzajów majątku w dodatkowych, definiowalnych polach formularza.  

24.  System ma umożliwić przypisanie elementu majątku do wielu stanowisk kosztów z 
równoczesnym uwzględnieniem różnych źródeł finansowania.  

25.  System ma umożliwić przypisywanie dokumentów zakupowych/sprzedażowych do środków 
trwałych oraz dokumentów obrotowych (np. przypisanie faktury zakupowej do dokumentu OT).  

26.  System ma umożliwiać dodawanie nowego elementu majątku na bazie innego już istniejącego 
poprzez funkcję kopiowania.  

27.  System ma umożliwić grupowanie elementów majątku trwałego wg różnych kryteriów.  

28.  System ma zapewnić definiowanie tabel współczynników przeszacowania i wartości 
współczynników dla poszczególnych grup majątku trwałego.  

29.  System ma zapewniać automatyczne przeszacowanie wskazanego podzbioru majątku.  

30.  System ma zapewniać ewidencję rozchodu środków trwałych (likwidacje, przekazania, inne 
tytuły).  

31.  System ma zapewniać automatyczną dekretację zaewidencjonowanych w postaci dokumentów 
obrotowych operacji do księgi głównej.  

32.  System ma zapewniać możliwość inwentaryzacji metodą spisu z natury, zarówno osobno 
samych środków trwałych, jak i łącznie z wyposażeniem, z podziałem na inwentaryzowane 
pola spisowe (pomieszczenia).  

33.  System ma zapewnić możliwość generacji i wydruku arkuszy inwentaryzacyjnych.  

34.  System ma umożliwić wydruk wszystkich dokumentów obrotowych środków trwałych.  

35.  System ma zapewnić możliwość definicji własnych, indywidualnych raportów na temat środków 
trwałych w oparciu o predefiniowany zestaw elementów (kolumny z danymi, parametry filtrów 
danych).  

36.  System powinien trwale przechowywać dane o środkach trwałych, w tym również tych 
zlikwidowanych i całkowicie umorzonych, oraz zapewnić do nich dostęp za pomocą raportów.  

37.  System ma zapewnić dostęp do pełnej historii operacji wykonanych na elementach majątku.  



38.  System ma zapewniać możliwość generacji co najmniej następujących wydruków i raportów:  
a. karta inwentarzowa środka trwałego,  
b. wartość brutto środków trwałych, wartość netto, wartość środków całkowicie umorzonych,  
c. pracownicy odpowiedzialni za środki trwałe,  
d. zestawienie majątku całkowicie umorzonego,  
e. stan majątku na dany dzień wg wartości brutto, netto, umorzenia,  
f. sprawozdanie F-03,  
g. sprawozdanie I-01,  
h. szczegółowe zestawienie zmian na środkach,  
i. amortyzacja, umorzenie środków trwałych,  
j. zwiększenia/zmniejszenia wartości środków trwałych,  
k. wartość oraz umorzenie środków trwałych wg źródeł finansowania (w tym wg umów 

dofinansowań) łącznie oraz każde źródło finansowania osobno.  
l. wydruki za okresy zarówno miesięczne, jak i zbiorczo za kilka miesięcy (określonych przez 

użytkownika od…. do….), również z lat ubiegłych.  

39.  Możliwość przeniesienia danych z programu do MS Excel.  

 
 

IV. ZAKUPY/SPRZEDAŻ  

1.  Oferowane oprogramowanie winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi 
organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju w tym:  
a. Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 217)  
b. Ustawa z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 

535 z późn. zm.),  
c. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 25 października 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych (Dz.U. 2013 poz. 1344)  

d. Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. 
poz.885 z późn. zm.)  

2.  Możliwość tworzenia zapytań ofertowych do dostawców.  

3.  Możliwość zarządzania ofertami od dostawców.  

4.  Możliwość tworzenia umów z dostawcami.  

5.  Możliwość generowania zamówień do dostawców  

6.  Możliwość oceny dostawców według zdefiniowanych kryteriów.  

7.  Możliwość weryfikacji dostaw w stosunku do zamówienia.  

8.  Możliwość podglądu bieżących stanów magazynowych i aktualnych cen jednostkowych do 
zawartej umowy.  

9.  Możliwość rozliczania zamówień/dostaw wg umów  

10.  Kontrola zgodności ilości i ceny wprowadzanego dokumentu zakupu/dostawy z zaw. umową 

11.  Rejestrowanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT.  

12.  Definicja rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemów FK.  

13.  Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu (roczna lub miesięczna) w przyp. numeracji 
miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym.  

14.  Dostęp do katalogów kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem finansowo 
księgowym  

15.  Możliwość określenia dostawcy (płatnika)  

16.  Możliwość określenia formy płatności  

17.  Możliwość automatycznej dekretacji na poziomie dokumentów zakupu.  



18.  Możliwość wydruku zestawień na podst. wprowadzonych dokumentów zakupu: rejestru zakupu, 
zestawienia dokumentów zakupu, zestawienia w podziale na ośrodki powstawania kosztów.  

19.  Zestawienie wartościowe realizacji umowy dla wybranego zakresu (możliwość wyboru poziomu 
szczegółowości: umowa, PKWiU)  

20.  Wartościowe zestawienie niezrealizowanych umów dla wybranego zakresu (możliwość wyboru 
poziomu szczegółowości: rodzaj umowy)  

21.  Możliwość obsługi rejestrów sprzedaży.  

22.  Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-
Księgowym.  

23.  Prowadzenie grup i katalogów sprzedawanych składników: materiałów przeznaczonych do 
odsprzedaży, świadczonych usług medycznych i niemedycznych.  

24.  Definicja rejestrów sprzedaży i ich powiązanie z rejestrami systemu FK.  

25.  Określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (roczna lub miesięczna), w przypadku 
numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż 1 miesiącu rozrachunkowym.  

26.  Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT.  

27.  Określenie formy płatności.  

28.  Określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca).  

29.  Określenie nabywcy (płatnika).  

30.  Określenie odbiorcy.  

31.  Określenie zawartości faktury – wybór sprzedawanych składników.  

32.  Określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów.  

33.  Wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu (faktura, 
faktura korygująca, paragon zafiskalizowany, paragon niezafiskalizowany).  

34.  Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi.  

35.  Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – 
Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej.  

36.  Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży:  

37.  Wystawianie faktur wewnątrzwspólnotowych.  

 
 

V. MAGAZYN 

1.  Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów magazynowych, w tym określanie 
sposobów numeracji, atrybutów dostępnych/ wymaganych dla każdego z rodzajów 
dokumentów; możliwość oparcia atrybutów o dowolny ze słowników systemu lub o słowniki 
utworzone przez użytkownika.  

2.  Możliwość prowadzenia ewidencji obrotów oraz stanów magazynowych na lokalizacje 
magazynowe, opisane wskazanymi przez użytkownikami atrybutami (np. hala, aleja, regał, 
półka, poziom, miejsce, itp.), opcjonalna kontrola zgodności lokalizacji wskazanej na 
dokumencie przychodowym z lokalizacją dozwoloną dla danego asortymentu.  

3.  Możliwość wyceny stanów i obrotów wg zasad FIFO, LIFO lub w oparciu o manualne 
wskazanie przez operatora partii magazynowej do rozchodu.  

4.  Możliwość odwzorowania wieloetapowego cyklu tworzenia, akceptacji oraz dekretacji 
dokumentów magazynowych, ze wskazaniem osób uprawnionych do każdego z kroków.  

5.  Wymagane jest automatyczne rozwiązywanie przez system problemu błędów zaokrągleń, 
wynikających z różnicy pomiędzy wartością zakupu a sumą wielu drobnych rozchodów tego 
samego asortymentu; integracja z systemem finansowo-księgowym w zakresie tworzenia 
dekretu na tę kwotę na wskazane konta zaokrągleń.  

6.  Możliwość prowadzenia ewidencji materiałów tylko ilościowo.  

7.  Możliwość wprowadzania dokumentów przychodowych z zerową ceną z możliwością 
rozchodowania materiałów (przed otrzymaniem faktury z ceną zakupu).  



8.  Możliwość odwzorowania w systemie operacji złożonych typu „przychód-natychmiastowy 
rozchód”, niewymagających oddzielnego wprowadzania obu dokumentów.  

9.  Ścisła integracja dokumentów PZ z fakturami zakup.  

10.  Ścisła integracja dokumentów WZ z fakturami sprzedaży.  

11.  Możliwość korzystania z dyspozycji magazynowych (rezerwacja towaru), rozróżnianie etapów 
tworzenia dyspozycji oraz ich akceptacji, w tym odrębne wskazywanie osób uprawnionych, 
.realizacja rozchodów na podstawie dyspozycji; kontrola ilości pozostałej do realizacji.  

12.  Możliwość bieżącej kontroli stanów magazynowych, z sygnalizacją przekroczenia normatywów 
zapasu danego asortymentu, dostępną już w trakcie rejestracji dokumentu magazynowego 
(minimalnego i ponadnormatywnego).  

13.  Możliwość programowego przeprowadzenia przeceny i rozliczenia inwentaryzacji.  

14.  Możliwość generowania pozycji inwentaryzacji/arkuszy spisowych/na podstawie kartoteki 
danego magazynu  

15.  Możliwość programowego rozliczenia inwentaryzacji i wykazanie różnic poinwentaryzacyjnych 
za pomocą dokumentów nadwyżek i niedoborów.  

16.  Możliwość analizy rozchodu materiałów wg wielu kryteriów i przekrojów, w tym również 
definiowanych przez użytkownika.  

17.  Możliwość analizy na przestrzeni kilku (wybranych) miesięcy.  

18.  Możliwość tworzenia raportów dla GUS w tym w oparciu o dostarczoną wraz z systemem 
klasyfikację PKWiU.  

19.  Możliwość tworzenia wydruków dokumentów obrotu materiałowego w formie zgodnej z 
używanymi formularzami.  

20.  Możliwość wydruku szczegółowego zestawienia saldowo-obrotowego.  

21.  Tworzenie dekretów księgowych na podstawie definiowalnych wzorców dekretacyjnych.  

22.  Możliwość zdefiniowania uprawnień dostępu do magazynów, dokumentów i funkcjonalności dla 
poszczególnych użytkowników. Wymagane jest określanie różnego zakresu uprawnień danego 
użytkownika dla różnych magazynów (np. pełne uprawnienia dot. dokumentów magazynowych 
w jednym magazynie, w innym – tylko podgląd).  

23.  Możliwość prowadzenia ewidencji obrotów i stanów wyposażenia u użytkowników: podział na 
grupy asortymentowe, integracja z operacjami rozchodów magazynowych, definiowanie 
stanowiskowych norm wyposażenia, kontrola stanów wyposażenia u użytkowników w oparciu o 
normy.  

24.  Definiowanie dokumentów magazynowych z opisem sposobów automatycznej numeracji, 
zakresem informacji nagłówka oraz pozycji dokumentu, opisu dekretu księgowego, w tym 
dekretacji różnic powstałych w wyniku zaokrągleń.  

25.  Kontrola przekraczania zapasów minimalnych oraz maksymalnych, natychmiast w chwili 
przekroczenia wartości granicznej.  

26.  Realizacja wydań magazynowych w oparciu o złożone wcześniej rezerwacje, kontrola stopnia 
realizacji rezerwacji.  

27.  Zarządzanie zapasem magazynowym poprzez definiowanie n-wymiarowych lokalizacji, 
kontrolę poprawności składowania materiału w określonej lokalizacji oraz śledzenie zapasu 
magazynowego w lokalizacjach.  

28.  Możliwość ewidencji przesunięć międzymagazynowych.  

 
 

VI. eZLA 

1.  Wystawianie zwolnień lekarskich pacjentom zarejestrowanym w HIS, 

2.  Możliwość edycji zwolnień przez innych użytkowników (nanoszenie danych podstawowych),  

3.  Podpisywanie zwolnień podpisem kwalifikowanym i certyfikatem ZUS (w przyszłości ePUAP, 

4.  Wysyłanie zwolnień do systemu ZUS  



5.  Anulowanie zwolnień 

6.  Zapis informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich w Historii Choroby 

7.  Zapis kopii cyfrowych zwolnień w EDM 

 
 
 
Integracje modułów  
 
Integracja modułu Apteka (Eskulap) z modułami Finanse i Księgowość. Wszystkie dane z dokumentów 
zakupowych (faktur, korekt) i rozchodowych wprowadzone w module Apteka winny być automatycznie 
przenoszone do modułów od Finansów i Księgowości oraz tworzyć odpowiednie dekrety. Faktury wraz z 
nowymi kontrahentami, wprowadzone raz w module Apteki, powinny uzupełniać rejestr VAT zakupów i 
słownik kontrahentów w modułach F-K.  
 
Integracja modułu Finanse – Księgowość z modułem Rozliczenia z NFZ (Eskulap)  na poziomie wymiany 
dokumentów księgowych. 
 
Pełna integracja modułu Finanse – Księgowość z modułem Kadry - Płace (Enova). 
 


