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DOKOŃCZENIE BUDOWY P1, POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU DOKUMENTACJI 

PRZETARGOWEJ POD KĄTEM TECHNOLOGICZNYM”
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1. Wstęp 

Celem wsparcia eksperckiego w zakresie weryfikacji dokumentacji przetargowej na 

dokończenie budowy P1, polegającego na przeprowadzeniu audytu dokumentacji 

przetargowej pod kątem technologicznym jest: 

- ocena spójności, kompletności, jednoznaczności oraz niewykluczalności zapisów 

sformułowanych w OPZ,  

- minimalizacja wystąpienia czynników mających wpływ na wydłużenie terminu 

rozstrzygnięcia postępowania na „Dokończenia budowy systemu P1” realizowanego przez 

CSIOZ, w szczególności zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka złożenia 

odwołań przez potencjalnych Wykonawców, w wyniku niejasno sformułowanych zapisów 

OPZ, w tym w szczególności zapisów dot. wymagań; 

- weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego pod kątem zabezpieczenia 

w odpowiedni i adekwatny sposób interesów Zamawiającego w ramach stosunku umownego 

z Wykonawcą. 

Niniejszy dokument precyzuje wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez 

określenie: 

 przedmiotu zamówienia, 

 wymagań w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, 

 wymagań w zakresie dokumentacji, która ma być wytwarzana w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

 wymagań w zakresie formuły realizacyjnej, 

 miejsca realizacji zamówienia i innych wymagań. 

2. Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

polegającej na wsparciu eksperckim w zakresie weryfikacji przygotowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji dotyczącej uruchomienia postępowania w trybie przetargu 

ograniczonego na dokończenie budowy systemu P1 w ramach przedsięwzięcia „Dokończenie 

Budowy Projektu P1 pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, polegającego na przeprowadzeniu audytu 

dokumentacji przetargowej pod kątem technologicznym, w zakresie poprawności oraz 

kompletności merytorycznej i formalnej Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z udzieleniem 

pisemnej odpowiedzi na pytania określone jako cele weryfikacji.  

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany: 

W zakresie realizacji Etapu I:  

 zapewnić obiektywną i niezależną ocenę stanu faktycznego przedstawionych przez 

Zamawiającego zapisów ujętych w OPZ,  

 zidentyfikować oraz przeprowadzić analizę ryzyka w odniesieniu do zapisów 

sformułowanych przez Zamawiającego oraz przedstawić sposoby jego wykluczenia 

lub minimalizacji. 
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W zakresie realizacji Etapu II: 

 przeprowadzić czynności weryfikujące realizację zaleceń przez Zamawiającego.  

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że realizacja Etapu II jest opcjonalna, tj. Zamawiający 

może odstąpić od jego realizacji. Informacja o odstąpieniu od realizacji Etapu II przez 

Wykonawcę, zostanie przekazana przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

Audyt dokumentacji pod kątem technologicznym dotyczy dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego. 

2.1. Ogólny opis Projektu P1.  

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1) dotyczy budowy nowoczesnego systemu informacyjnego 

ochrony zdrowia w Polsce. 

Polski system ochrony zdrowia charakteryzuje się dużą złożonością związaną 

m.in. z mnogością podmiotów współdziałających w jego ramach. Dla zapewnienia opieki 

około 38 mln obywateli działa kilkadziesiąt tysięcy placówek ochrony zdrowia o różnej 

wielkości, ponad 12 tysięcy aptek oraz instytucji i samorządów zawodowych. Realizacja 

Projektu P1 ma prowadzić do umożliwienia wymiany danych pomiędzy tymi podmiotami. 

Głównym celem Projektu, jak wskazuje jego nazwa "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 

Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", jest budowa 

elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej 

organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie 

zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

W systemie będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych wszystkich 

obywateli Polski niezależnie od płatnika, a także obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, 

którzy skorzystają z usług medycznych na terenie Polski. Realizacja Projektu P1 przyniesie 

poprawę jakości obsługi pacjentów wynikającą z podniesienia jakości i dostępności 

informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienia obsługi 

pacjenta poprzez umożliwienie realizacji elektronicznych usług związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych. 

2.2. Wykaz elementów podlegających weryfikacji w zakresie formalno-prawnym 

dotyczących postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego:  

 Postanowienia SIWZ wraz z załącznikami, 

 Postanowienia OPZ, 

 Postanowienia Wzoru umowy wraz z załącznikami. 

3. Wymagania w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia  

3.1. W ramach prac Wykonawca dokona:  

3.1.1. W ramach Etapu I umowy: 

 weryfikacji braku wzajemnego wykluczania się wyspecyfikowanych wymagań 

zawartych w OPZ,  
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 weryfikacji wymagań pod kątem spełniania kryteriów jakości, w kontekście ogólnie 

obowiązujących standardów i norm (w tym: czy testy są odpowiednio zaplanowane, 

czy odbiory są odpowiednio uregulowane), 

 weryfikacji kompletności, spójności oraz jednorodności sformułowanych wymagań, 

 weryfikacji czy wszystkie zdefiniowane obszary zostały w pełni pokryte 

wymaganiami,  

 weryfikacji czy zapisy OPZ są wykonalne, w tym: wykonalność projektowanego 

rozwiązania w oparciu o przyjęte wymagania, 

 weryfikacji czy wszystkie wymagania biznesowe, techniczne, funkcjonalne 

i niefunkcjonalne zostały zidentyfikowane w OPZ, 

 weryfikacji czy zasoby zdefiniowane w OPZ po stronie Zamawiającego jak 

i Wykonawcy będą wystarczające, 

 weryfikacji zapisów, w dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego, pod 

kątem spełnienia norm bezpieczeństwa systemów informatycznych, w szczególności 

w kontekście poufności, integralności i dostępności danych, które będą przetwarzane 

w docelowym systemie P1,  

 weryfikacji wymagań pod kątem spełnienia standardów i norm dotyczących 

m.in. zarządzania procesami IT (ISO/IEC 20000, COBIT), zarządzania jakością 

(ISO 9001) lub bezpieczeństwem informatycznym (ISO/IEC 27001),  

 weryfikacji zapisów, w dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego, pod 

kątem należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym w szczególności 

poprawności i komplementarności regulacji dotyczących wytwarzania 

oprogramowania (m. in. nadzór zamawiającego nad tym procesem, procedury 

odbiorowe), świadczenia usług utrzymaniowych (m. in. SLA) i rozwojowych (m. in. 

zasady udzielania zleceń, oceny pracochłonności, odbioru zleceń), 

 weryfikacji OPZ pod kątem zgodności z metodyką PRINCE 2, 

 sprawdzenia spójności wymagań z założeniami planowanego rozwiązania, w tym 

z założeniami biznesowymi projektu oraz architekturą biznesową systemu, 

 sporządzenia opinii nt. możliwej do zastosowania technologii, 

 analizy czy Zamawiający zachował neutralność technologiczną, 

 analizy czy zapisy OPZ zapewniają należytą kontrolę realizacji przedsięwzięcia na 

każdym etapie dokończenia budowy systemu P1, 

 analizy zapisów pod kątem poprawności, kompletności, przejrzystości oraz zgodności 

ze sztuką programowania w zakresie kodów źródłowych, 

 oceny realnej realizacji harmonogramu przez Wykonawcę, w oparciu o wyznaczone 

we Wzorze umowy oraz OPZ terminy realizacji poszczególnych etapów, 

 wskazania zagrożeń wynikających z zapisów sformułowanych w przekazanych 

Wykonawcy dokumentach, 

 oceny jednoznaczności w interpretacji sformułowanych wymagań, 
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 oceny kompletności produktów zarządczych, 

 próby wyceny dokończenia budowy systemu P1 w oparciu o zapisy OPZ, 

 zidentyfikowania oraz analizy ryzyk wynikających z przyjętego rozwiązania wraz ze 

wskazaniem na sposób ich wykluczenia lub minimalizacji, 

 wydania zaleceń w przypadku zidentyfikowanych słabości i braków w dokumentacji. 

3.1.2.  W ramach Etapu II: 

 przeprowadzenia czynności weryfikujących realizację przez Zamawiającego 

sposobów wykluczenia ryzyk oraz zaleceń poaudytowych. 

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia określony w ramach Etapu II jest 

zamówieniem opcjonalnym (Zamawiający ma prawo rezygnacji z realizacji Etapu II). 

3.2.  W wyniku realizacji prac, Wykonawca dostarczy: 

3.2.1. W ramach Etapu I: 

 Raport Wstępny, do którego Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia i uwagi, 

 Raport Końcowy, uwzględniający ewentualne zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez 

Zamawiającego. 

Ww. dokumenty powinny zawierać co najmniej: 

 cel przeprowadzenia weryfikacji, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia weryfikacji, 

 ustalenie stanu faktycznego, 

 szczegółowy opis każdego uchybienia w przygotowanej przez Zamawiającego 

dokumentacji dot. uruchomienia postępowania w trybie przetargu ograniczonego,  

 analizy/oceny/wyniki weryfikacji wskazane w punkcie 3.1, 

 zidentyfikowane ryzyka wraz ze wskazaniem sposobu ich wykluczenia lub 

eliminacji, 

 szczegółowe zalecenia wydane przez Wykonawcę dot. zmian niezbędnych do 

uwzględnienia w dokumentacji, wraz z określeniem priorytetów. 

3.2.2. W ramach Etapu II: 

 Raport z przeprowadzonych czynności weryfikujących zawierający m.in. informacje 

dot. działań podjętych przez Zamawiającego w celu wykluczenia i minimalizacji 

zidentyfikowanego ryzyka oraz stopień ich realizacji i realizacji wydanych zaleceń 

poaudytowych. 

 Uwaga: Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia określony w ramach Etapu II 

jest zamówieniem opcjonalnym (Zamawiający ma prawo rezygnacji z realizacji Etapu II). 
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4. Wymagania w zakresie dokumentacji 

Zamawiający wymaga, aby: 

 Wykonawca przygotowywał, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami 

w dziedzinie dokumentowania, dokumentację bezpośrednio związaną z realizowanym 

przedmiotem zamówienia; 

 dokumenty tworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia charakteryzowały 

się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

 struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, 

podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób;  

 zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie 

spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz 

fragmentów tego samego dokumentu;  

 kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych 

braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego 

zakresu rozpatrywanego zagadnienia;  

 spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej 

zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi 

w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami 

zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego 

samego dokumentu. 

 cała dokumentacja podlegała jego akceptacji, 

 dokumentacja była dostarczana w języku polskim, w wersji elektronicznej, w formacie 

Word i PDF (na płycie CD-ROM lub DVD), co najmniej w 3 egzemplarzach, 

 w przypadku wprowadzania zmian do wcześniej przekazanych bądź udostępnionych 

Zamawiającemu dokumentów Wykonawca dostarczy nowe dokumenty również 

w takim formacie, w którym zmiany te są wyraźnie widoczne w tekście (zalecane  

– format Microsoft Word w trybie rejestracji zmian), 

 do wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumentacji, 

stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), 

Wykonawca przeniósł na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe, oraz 

prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia 

praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian i wykonywania 

praw zależnych. 

5. Miejsce realizacji zamówienia i inne wymagania 

 Czas realizacji zamówienia: 

– Etap I: 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy dla usługi polegającej na 

przeprowadzeniu audytu oraz sporządzeniu Raportu Wstępnego i Końcowego,  
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- Etap II: 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia informacji o zakończeniu realizacji 

zaleceń przez Zamawiającego dla usługi polegającej na weryfikacji stopnia realizacji 

zaleceń oraz sporządzeniu Raportu z przeprowadzonych czynności weryfikujących 

realizację zaleceń poaudytowych.  

Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Etapu I, powiadomi 

Wykonawcę w postaci pisemnej o rozpoczęciu bądź odstąpieniu od realizacji Etapu II. 

Uwaga: Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji Etapu II.  

Całkowity termin trwania umowy nie może być dłuższy niż do dnia 15.12.2016 r.. 

 W przypadku wytworzenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia utworów, 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

tych utworów, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 

oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian i 

wykonywania praw zależnych. 

 Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie materiału (m.in. dokumenty, nośniki 

danych) przekazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 


