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Warszawa, 2018-01-04 
WZP.270.178.2017 
2018-00227 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn. Wsparcie Zamawiającego w aktualizacji Studium Wykonalności, 
niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu: „Wprowadzenie 
nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra 
Zdrowia”, znak sprawy: WZP.270.178.2017. 

 
W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy 
w odniesieniu do treści zapytania, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 1. Dotyczy Załącznika 4 - Warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający używa zwrotu "Studium Wykonalności". Przepisy prawa nie definiują tego pojęcia. 
W różnych projektach, funduszach ... dokumenty nazywane "Studium Wykonalności" są różnie 
nazywane, są o różnych zakresach merytorycznych, czasem SW jest elementem Wniosku. Czy 
należy rozumieć, że doświadczenie w tym zakresie należy wykazać wykonaniem dowolnego 
dokumentu typu "Studium Wykonalności", byleby dotyczyło ono projektu informatycznego 
i eUsług? 
Odpowiedź: 
Studium Wykonalności wymienione w Załączniku 4 – Warunki udziału w postępowaniu jest 
dokumentem analogicznym do Studium Wykonalności, którego dotyczy przedmiotowe 
postępowanie (i OPZ). Zamawiający wskazuje, że określił warunki udziału w postępowaniu 
w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a tym samym oczekuje od Wykonawcy 
zdolności do należytego wykonania zamówienia - należy więc wykazać się doświadczeniem 
w opracowaniu Studium Wykonalności opracowanym zgodnie z wytycznymi odpowiednich 
programów (np. POPC, POIG, inne) bądź innego dokumentu o analogicznej strukturze i zawartości 
do przedmiotowego Studium, dla opracowania którego Zamawiający oczekuje wsparcia. 
Przykładowy zakres Studium Wykonalności zawarty jest w wytycznych CPPC dla projektów POPC 
w ramach Działania 2.1 (cytat): 
„Wniosek a Studium wykonalności.  
Należy mieć na uwadze, iż formularz Wniosku o dofinansowanie nie zawiera wszystkich 
niezbędnych informacji wynikających z kryteriów wyboru projektu. Spełnienie przez projekt 
kryteriów wyboru projektu oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w całej 
dokumentacji aplikacyjnej, tj. Wniosku o dofinansowanie oraz jego wymaganych załącznikach, w 
szczególności w Studium Wykonalności.  
Aspekty, które w szczególności ze względu na ich znaczenie rekomenduje się opisać w Studium 
wykonalności to przede wszystkim: analiza procesów biznesowych, analiza kosztów i korzyści, 
gotowość legislacyjna, interoperacyjność, analiza finansowa i analiza trwałości, bezpieczeństwo 
teleinformatyczne, metodyka i struktura zarządzania projektem, przebieg realizacji projektu, 
analiza opcji, analiza ryzyka, analiza wykonalności, planowana infrastruktura, analiza trwałości.  
W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca w formularzu Wniosku o dofinansowanie dla 
przedstawienia szczegółowego uzasadnienia spełnienia kryterium przez projekt, uzasadnienie 
takie także należy zawrzeć w Studium wykonalności.  
Instytucja Pośrednicząca pod adresem 
https://studium.cppc.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=218231 udostępniła formularz do 
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przygotowania studium wykonalności. Formularz zawiera limit znaków i nie jest narzędziem 
obligatoryjnym. Nie mniej jednak zachowanie układu studium (spisu treści) takiego jak w 
formularzu przynosi następujące korzyści:  
- Wypełnienie wniosku w generatorze (obligatoryjnie) oraz zachowanie układu studium gwarantuje, 
że Wnioskodawca zawrze w dokumentacji aplikacyjnej wszystkie treści wymagane kryteriami 
wyboru projektów;  
- Ustandaryzowany układ treści ułatwia i przyśpiesza ocenę merytoryczną;  
- Do dokumentacji aplikacyjnej zostaną przeniesione wszystkie niezbędne elementy z Opisu 
Projektu Informatycznego zatwierdzonego przez KRMC.” 
 
Pytanie nr 2. Dotyczy Załącznika 4 - Warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie zdefiniował pojęcia "Ochrona Zdrowia". Czy można w tym postępowaniu 
zastosować definicję ze SJP? 
ochrona zdrowia, polityka społ. wszelka społeczna działalność, której celem jest zapobieganie 
chorobom i ich leczenie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, 
przedłużanie życia, zapewnienie zdrowego rozwoju następnym pokoleniom. 
Odpowiedź: 
Przez pojęcie „Ochrona Zdrowia” Zamawiający rozumie cały System Ochrony Zdrowia tak, jak jest 
to określone na stronie Ministerstwa Zdrowia (http://www.mz.gov.pl/ oraz 
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/), oraz w encyklopedii PWN 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ochrona-zdrowia;3949681.html. Ponadto adekwatna jest 
definicja z SJP pn. „opieka zdrowotna” (https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/opieka-
zdrowotna;3951318.html), która opisuje jeden z wielu obszarów działań w ochronie zdrowia. 
Zamawiający podaje również link do strony z przepisami regulującymi obszar „ochrony zdrowia” -> 
http://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=skorowidz/view&id=32295 .” 
 
Pytanie nr 3. Dotyczy Załącznika 4 - Warunki udziału w postępowaniu. 
Specjalista w zakresie analizy biznesowo-systemowej. 
Jak wynika, ów Specjalista ma posiadać doświadczenie w zakresie analizy biznesowo-
systemowej. Analizy biznesowo-systemowe są uniwersalne w zastosowaniu w różnych 
dziedzinach, podobne, a nawet takie same dla wszystkich rodzajów konkursów, działań 
i poddziałań. 
Czemu ma służyć ograniczenie nabycia doświadczenia w ochronie zdrowia. 
Odpowiedź: 
Wymóg doświadczenia w obszarze ochrony zdrowia wynika ze szczególnego znaczenia 
znajomości procesów, systemów i organizacji ochrony zdrowia dla możliwości skutecznego 
i sprawnego świadczenia usług wsparcia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Bez 
znajomości procesów i systemów stosowanych w sektorze ochrony zdrowia niemożliwe jest (lub 
znacznie ograniczone) zaprojektowanie odpowiednich (właściwych dla obszaru / sektora) 
procesów i ich (efektywna) optymalizacja oraz dobór odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych 
(np. HIS, LIS, RIS, PACS, dedykowane platformy centralne i regionalne, systemy dziedzinowe i 
rejestry itd.), charakteryzujących się odpowiednią specjalizacją i odrębnością od systemów IT, 
występujących w innych sektorach. 
 
Pytanie nr 4. Dotyczy Załącznika 4 - Warunki udziału w postępowaniu. 
Specjalista w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia. 
Jak wynika, ów Specjalista ma posiadać doświadczenie w systemach teleinformatycznych, 
sprzętowo-systemowych. Jak wiadomo, infrastruktura teleinformatyczna, podobnie jak 
infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest uniwersalna w zastosowaniu w różnych dziedzinach. 
Czemu ma służyć ograniczenie nabycia doświadczenia w ochronie zdrowia 

http://www.mz.gov.pl/
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ochrona-zdrowia;3949681.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/opieka-zdrowotna;3951318.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/opieka-zdrowotna;3951318.html
http://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=skorowidz/view&id=32295
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Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 
 
 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Paweł Masiarz 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby 
umocowanej) 

 
 
Sporządził: Chrostek Łukasz 


