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Znak sprawy: CA.510.1.2018 

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

 

prowadzonym na potrzeby wytworzenia modułu, służącego do wykrywania nadużyć 

w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych refundowanych z budżetu państwa 

w perspektywie zjawisk tzw. upcodingu i unbundlingu Jednorodnych Grup Pacjentów 

(zwanego dalej „Dialog”) zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z poźn. zm.) w zw. z § 4 ust. 1 Regulaminu 

przeprowadzania przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dialogu 

technicznego, poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego 

na wytworzenie modułu, służącego do wykrywania nadużyć w zakresie rozliczeń świadczeń 

zdrowotnych refundowanych z budżetu państwa w perspektywie zjawisk tzw. upcodingu 

i unbundlingu Jednorodnych Grup Pacjentów (zwanego dalej Systemem). 

 

I. ZAMAWIAJA ̨CY 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

ul. Stanisława Dubois 5A 

00-184 Warszawa 

NIP 5251575309 

REGON 001377706  

 

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJA ̨CEGO 

 

1. Zgłoszenia do udziału w Dialogu należy składać: 

1) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, pokój 127, piętro I; 

lub 

2) w postaci elektronicznej na adres e-mail: g.blizniuk@csioz.gov.pl ; 

lub 

3) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2018-09-21 godz.: 12:00 Decyduje data wpływu 

zgłoszenia do Zamawiającego. 
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2. Należy zastosować wzór Zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 

3. Wszelka pozostała korespondencja kierowana do Zamawiaja ̨cego tj. zawiadomienia, oświadczenia, 

wnioski oraz informacje winny być przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną i kierowane 

na adres: g.blizniuk@csioz.gov.pl  

Wykonawca winien w korespondencji wskazywać nazwę dialogu technicznego lub znak sprawy. 

 

III. PODSTAWA PRAWNA 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień́ publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) dalej „ustawa PZP” oraz zgodnie 

z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej 

Zamawiaja ̨cego. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postepowaniem o udzielenie 

zmówienia publicznego, którego przedmiotem będzie realizacja rozwiązania informatycznego 

obsługującego zagadnienie poszukiwania nieprawidłowości w rozliczeniach świadczeń zdrowotnych 

refundowanych z budżetu państwa. W związku z planowanym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego Zamawiający zamierza przeprowadzić konkurs, opisany w art. 110 ustawy 

PZP. 

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji łącznej w zakresie opisanym 

w pkt. 3 wystarczających Zamawiającemu do przeprowadzenia postepowania na produkt z dziedzin 

analizy baz danych i wykrywania anomalii, ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania 

nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych świadczeń zdrowotnych refundowanych z budżetu 

Państwa. 

3. W toku dialogu technicznego Zamawiający w szczególności będzie starał się pozyskać, w stopniu 

wystarczającym do przeprowadzenia Zamówienia wiedzę z zakresu: 

a. adekwatności proponowanych przez Zamawiającego elementów Zamówienia do czasu 

przewidzianego na ich wykonanie, 

b. adekwatności wartości Zamówienia, oraz nagród cząstkowych do uwarunkowań rynkowych, 

c. adekwatności danych, które Zamawiający planuje wystawić, by pomóc Wykonawcom w realizacji 

Zamówienia, do zapotrzebowań technologii używanych w podobnych projektach 

d. uwag ad. stopnia szczegółowości opisu Przedmiotu Zamówienia, 

e. stosowanych przez rynek kryteriów ewaluacyjnych przy podobnych projektach, 

f. opinii Uczestników odnośnie sposobu przeprowadzenia Zamówienia na każdym etapów. 

 

 

mailto:g.blizniuk@csioz.gov.pl
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V. INFORMACJA O PROFILU UCZESTNIKA DIALOGU 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza do przesłania zgłoszeń do udziału 

w Dialogu technicznym podmioty, które w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie 

wykonał, wdrożył lub eksploatował co najmniej jeden system informatyczny z co najmniej jednego 

z poniżej wskazanych obszarów:  

 wielowymiarowych analiz danych, 

 analizy ryzyka, 

 analizy nadużyć, 

 hurtowni danych. 

 

VI.  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO 

Zamawiający przeprowadzi pierwsze spotkanie ze wszystkimi Uczestnikami dialogu w celu przedstawienia 

im szczegółowo przedmiotu dialogu w tym przekaże m.in.  

1. Kontekst biznesowy; 

2. Uwarunkowania prawne; 

3. Przykłady klasyfikacji do JGP; 

4. Zjawisko optymalizacji JGP; 

5. Zakres danych oraz opis modelu danych; 

6. Ogólne wymogi zachowania poufności danych; 

7. Narzędzia analityczne wykorzystywane obecnie przez CSIOZ; 

Następnie wskaże terminy spotkań z poszczególnymi Uczestnikami wraz  z wymaganiami w zakresie 

prezentacji, którą będzie należało przygotować na przewidziane spotkania.   

 

VII.  ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania 

dialogu technicznego”, opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji 

zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 

3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 6 

ust. 9 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych 

w innych językach niż ̇ polski powinny być́ dołączone tłumaczenia na język polski. 

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie cyklu jednego lub więcej grupowych spotkań 

z Uczestnikami, prowadzonych w siedzibie Zamawiającego, lub za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. O sposobie przeprowadzania każdego spotkania Zamawiający 

każdorazowo poinformuje Uczestników. 
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5. Dialog Techniczny będzie prowadzony do czasu osiągnięcia celu Dialogu. 

6. O zakończeniu prowadzenia dialogu technicznego Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, 

które przed jego zakończeniem zgłosiły wole ̨ udziału w dialogu technicznym oraz opublikuje 

stosowną informację na swojej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie lub odwołania dialogu technicznego bez 

podania przyczyny. 

7. Uczestnictwo w Dialogu jest nieodpłatne, uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów związanych 

z uczestnictwem w Dialogu. 

 

VIII. INFORMACJA O TERMINIE ROZPOCZĘCIA DIALOGU 

Lista Uczestników Dialogu zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl 

Termin rozpoczęcia Dialogu: zostanie przekazany Uczestnikom Dialogu po weryfikacji zgłoszeń. Pierwsze 

spotkanie organizacyjne odbędzie się nie wcześniej niż 3 dni od terminu przesyłania zgłoszeń do dialogu.  

 

VII. INFORMACJA O MIEJSCU PRZEPROWADZENIA DIALOGU 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 01-184 Warszawa. 

 

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w odniesieniu 

do: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia; 

informuję, że:  

http://www.csioz.gov.pl/
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia mające siedzibę pod adresem pod adresem: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

jest p. Zuzanna Kosakowska 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem dialogu technicznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 



CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA 
ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska 

tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-37 
biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl 
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

  

 
6 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych  
Ochrony Zdrowia 

 
(-) Bartłomiej Wnuk 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór Zgłoszenia do dialogu technicznego  

Załącznik nr 2 – Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego 


