
Ogłoszenie nr 500271250-N-2018 z dnia 13-11-2018 r. 

Warszawa: 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe. 
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 
00137770600000, ul. ul. Stanisława Dubois  5A, 00-184   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo 
Polska, tel. 22 5970927, e-mail biuro@csioz.gov.pl, faks 22 5970937. 
Adres strony internetowej (url): www.csioz.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka budżetowa 

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu 

konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):

www.csioz.gov.pl 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać 

Elektronicznie:

pod adres: wzp@csioz.gov.pl zgodnie z zapisem pkt 8.1. lit. b Regulaminu Konkursu 
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 

konkursowych w inny sposób:

pisemnie - osobiście lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego (liczy się data i godzina 
otrzymania wniosku przez Zamawiającego) oznaczonej dopiskiem na kopercie „NIE OTWIERAĆ 
PRZED 30 listopada 2018 g. 10:00 KONKURS dwuetapowy na moduł wykrywania nadużyć ”; 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU 

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: 

Konkurs dwuetapowy na Moduł Wykrywania Nadużyć w ramach pilotażu Programu GovTech 
Polska prowadzony przez Zamawiającego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
Numer referencyjny: CA.511.1.2018 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 

Konkurs dwuetapowy na Moduł Wykrywania Nadużyć w ramach pilotażu Programu GovTech 
Polska prowadzony przez Zamawiającego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
Celem Konkursu jest wyłonienie wykonawcy Modułu wykrywania nadużyć typu upcoding (oraz 
pokrewnych, np. unbundling) w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych refundowanych z 
budżetu państwa. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu znajduje się w Regulaminie Konkursu 
dostępnym na stronie www.csioz.gov.pl 

II.3) Główny kod CPV 72000000-5 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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WARUNKI UDZIAŁU 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikiem Konkursu może 
być:a.osoba fizyczna;b.osoba prawna; c.jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej.2. Podmioty wymienione w pkt 1 mogą brać udział samodzielnie lub wspólnie. W obu 
przypadkach zwane są “Uczestnikiem”. 3. Udział w Konkursie może wziąć podmiot, który: 
a.posiada zdolność do czynności prawnych; b.nie podlega wykluczeniu z Konkursu na podstawie 
art. 24 ust. 1 PZP; c. nie jest członkiem Sądu Konkursowego lub nie jest powiązany z członkami 
Sądu Konkursowego, w sposób określony w pkt 7.7 Regulaminu Konkursu; d. nie jest 
zatrudniony u Zamawiającego lub nie jest powiązany w sposób bezpośredni z Zamawiającym, w 
sposób określony w pkt 7.7. Regulaminu Konkursu. 4. Podmiot ubiegający się o udział w 
Konkursie składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadcza, że: a. posiada 
zdolność do czynności prawnych; b. spełnia warunki określone w pkt 7.6; c. zapoznał się z 
treścią Regulaminu; d. nie naruszy praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich w związku z 
dostarczonymi Rozwiązaniami; e. wykorzysta przekazywane przez Zamawiającego dane i 
informacje wyłącznie na potrzeby Konkursu i zgodnie z Regulaminem. 

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie 

Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: 

Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w Regulaminie Konkursu - 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 

konkursowych: 

Data: 30/11/2018, godzina: 10:00 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w 

konkursie lub prace konkursowe: 

Konkurs prowadzony jest w języku polskim(nie dotyczy zwyczajowo stosowanej terminologii 
naukowej i technicznej). 

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

Zamawiający dokona oceny Rozwiązań na podstawie kryteriów oceny rozwiązań opisanych w pkt 
11 Regulaminu konkursu. Sąd konkursowy będzie oceniał prace m.in. na podstawie opracowanych 
wzorów oraz deklarowanej dojrzałości komponentu. 

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 

1. W I Etapie Konkursu przyznaje się do 5 nagród. 2. Nagrodę w I Etapie stanowi suma pieniężna w 
wysokości określonej w pkt 13.6 Regulaminu oraz zaproszenie do II etapu Konkursu. 3. W II Etapie 
Konkursu wyłania się jednego zwycięzcę Konkursu, który w terminie 14 dni zostanie zaproszony 
do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, stanowiącego 
Nagrodę w Konkursie. 4. W II Etapie Konkursu Zamawiający zwraca koszty przygotowania 
Rozwiązań do wysokości 6 000,00 zł na podstawie oświadczeń składanych przez Uczestników 
zgodnie ze wzorem udostępnianym przez Zamawiającego w trakcie trwania Etapu II. 5. Decyzję o 
przyznaniu nagród podejmuje Sąd Konkursowy. 6. Przyznaje się nagrody pieniężne, równe 5 
000,00 zł dla każdego z 5 przewidzianych miejsc. 7. Nagrody pieniężne, z zastrzeżeniem pkt 13.9 
Regulaminu zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 120 dni od 
ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania lub skargi w terminie nie 
dłuższym niż 90 dni po dacie wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.8. Wypłata nagród 
pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Konkursu w 
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oświadczeniu składanym po II Etapie. W przypadku, gdy którąkolwiek z nagród określonych w pkt 
13.6 Regulaminu zdobędzie Uczestnik w składzie wieloosobowym, nagroda zostanie 
proporcjonalnie podzielona i wypłacona każdemu z członków nagrodzonego Uczestnika na 
rachunki bankowe wskazane przez poszczególnych członków Uczestnika w kwocie stanowiącej 
iloraz kwoty nagrody i liczby członków nagrodzonego Uczestnika. 9.Kwota nagród, wskazanych w 
pkt 13.6 regulaminu została pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% 
wartości nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2073). 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak 
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak 
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy 

wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie 
Informacje dodatkowe:

1.Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie rozwiązań 
wynosi 300 000,00zł. 2. Materiały do Konkursu, w tym opisy Zadań danego Etapu, udostępniane 
Uczestnikom przez Zamawiającego stanowią: a. w Etapie I Konkursu – próbka danych w postaci 
pliku tekstowego, b. w Etapie II Konkursu – próbka danych w postaci pliku tekstowego, 
udostępniona podmiotom po przyjęciu zaproszenia do udziału w II Etapie i podpisaniu właściwych 
zobowiązań do nieujawniania tych danych podmiotom nieuczestniczącym w Konkursie. 3. Po 
dokonaniu oceny spełniania wymagań udziału w Konkursie, w tym po dokonaniu oceny Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w Konkursie, zgodnie z Regulaminem, Zamawiający dopuści 
Wnioskodawcę do I Etapu Konkursu. 4. Wszelkie szczegóły dotyczące wymagań Zamawiającego 
odnoszące się do zakresu rzeczowego i formy opracowania oraz sposobu prezentacji Rozwiązania 
zostaną udostępnione Uczestnikom pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku w terminie 
do dnia 7 grudnia 2018 roku. 5. Rozwiązania należy złożyć od 7 grudnia do dnia 17 grudnia 2018 
roku do godziny 10:00 w formie zgodnej z instrukcjami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Ostatnie Rozwiązanie zgłoszone przez danego Uczestnika przed wskazaną godziną w dniu 
zakończenia Etapu I traktowane jest jako ostateczne. Rozwiązania złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. 6. Rozwiązanie Zadań I Etapu podlega ocenie Sądu Konkursowego, który dokonuje 
jej do dnia 21 grudnia 2018 roku. 7. Etap składania Rozwiązań przez Uczestników prowadzony w 
ramach Etapu II Konkursu, będzie trwał od 17 stycznia do 18 lutego 2019 roku do godziny 10.00. 
Ostatnie Rozwiązanie zgłoszone przez danego Uczestnika przed godziną 10.00 w dniu zakończenia 
Etapu II traktowane jest jako ostateczne. 8. Rozwiązania składane w Etapie II Konkursu podlegają 
ocenie Sądu Konkursowego, który dokonuje jej do dnia 28 lutego 2019 roku, w oparciu o kryteria 
określone w regulaminie. 
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