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Warszawa, 2017-10-05 

WZP.270.138.2017 

2017-13784 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie pozostałej 

dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „e-Krew 2 – 

kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych 

publicznej służby krwi Etap I” w celu ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach II 

Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa., znak sprawy:WZP.270.138.2017 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy w odniesieniu do 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający, działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia określa, że w ramach zamówienia Wykonawca przygotuje 

kompletną dokumentację aplikacyjną dla Projektu w szczególności: 

1) Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami i treściami dokumentów  wpisujących się 

w II Oś priorytetową Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,  w szczególności uwzględniając kryteria 

formalne i merytoryczne oraz regulamin naboru aktualny na dzień przypadający na 7 dni przed 

przedłożeniem Studium Wykonalności do odbioru przez Zamawiającego. 

2) Opis założeń projektu informatycznego zgodnie z wytycznymi przewidzianymi dla II Osi priorytetowej 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na wzorze formularza wskazanym przez Zamawiającego. 

3) Dokumentację niezbędną do publicznej prezentacji Projektu zgodnie z wytycznymi przewidzianymi dla II 

Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Czy Zamawiający w ramach powyższych zadań ma na myśli również przygotowanie przez Wykonawcę 

wniosku o dofinansowanie? 

Odpowiedź: 

W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca nie będzie przygotowywać wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

 

Pytanie 2: 

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia informuje, że „Projekt planowany jest do realizacji w ramach 

działania 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, natomiast istnieje możliwość zmiany Działania na 

etapie realizacji umowy, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, jednak nie późnej niż w 

terminie 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji umowy.” 

Jeżeli projekt ma zostać finansowany z PO PC 2.2, to zgodnie z ogłoszonym przez CPPC naborem 

wniosków o dofinansowanie projektów w ramach w/w działania (https://cppc.gov.pl/ii-osi-priorytetowej-popc-

e-administracja-i-otwarty-rzad/) oraz informacji o terminach składania wniosków o zaopiniowanie przez 

KRMC (http://krmc.mc.gov.pl/krm/aktualnosci/3708,Informacja-o-terminie-na-skladanie-wnioskow-o-

zaopiniowanie-przez-KRMC-projektow.html), to terminy jakie obowiązują beneficjentów są następujące: 

https://cppc.gov.pl/ii-osi-priorytetowej-popc-e-administracja-i-otwarty-rzad/
https://cppc.gov.pl/ii-osi-priorytetowej-popc-e-administracja-i-otwarty-rzad/
http://krmc.mc.gov.pl/krm/aktualnosci/3708,Informacja-o-terminie-na-skladanie-wnioskow-o-zaopiniowanie-przez-KRMC-projektow.html
http://krmc.mc.gov.pl/krm/aktualnosci/3708,Informacja-o-terminie-na-skladanie-wnioskow-o-zaopiniowanie-przez-KRMC-projektow.html
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- termin składania dokumentów aplikacyjnych do CPPC – od 2 października 2017 do 30 listopada 2017r. 

- termin złożenia fiszki do KRMC oraz przeprowadzenie prezentacji publicznej – do 20 października 2017r. 

Nie ma też informacji (brak ogłoszenia na BIP CSIOZ oraz CPPC) o planowej prezentacji publicznej projektu, 

która musi być opublikowana z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Ponadto MZ w piśmie z FZR.078.34.2017/KA z dnia 27.09.2017 oczekuje przesłania do dnia 9.10.2017 r. dla 

projektów aplikowanych do PO PC 2.2 wniosków wraz z złącznikami, które przedkładane są do KRMC.  

Biorąc pod uwagę, że termin składania ofert jest wyznaczony przez Zamawiającego na 9 października 

2017r. oraz czas na rozstrzygnięcie postepowania i podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, to 

powoduje, iż wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę zgodnie z warunkami aplikowania do PO 

PC 2.2  jest niemożliwe do wykonania, a umowa staje się umową o świadczeniu niemożliwym. 

W związku z powyższym prosimy o rozważenie już na etapie prowadzenia niniejszego postępowania, 

zmiany Działania zgodnie z wskazanym powyżej zapisem OPZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie będzie składać wniosku o dofinansowanie dla Projektu „e-Krew 2 – 

kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej 

służby krwi Etap I” w naborze konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

Działania 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa do 30 listopada 2017 roku. 

   

Jednocześnie, w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści SIWZ oraz 

w wyniku udzielonych odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje 

następujących zmian: 

1. Rozdział X pkt 14 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Dotychczasowy zapis: 
14. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący 

sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie 

pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „e-Krew 

2 – kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych 

publicznej służby krwi Etap I” w celu ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach 

II  Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, znak sprawy: 

WZP.270.138.2017 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2017-10-09 o godz. 11:30 

Otrzymuje brzmienie: 

14. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący 

sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie 

pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „e-Krew 

2 – kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych 

publicznej służby krwi Etap I” w celu ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach 

II  Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, znak sprawy: 

WZP.270.138.2017 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2017-10-10 o godz. 11:30 
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2. Rozdział XI  pkt 1 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2017-10-09, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ. 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2017-10-10, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ. 

 

3. Rozdział XI  pkt 4 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

Dotychczasowy zapis: 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Stanisława  Dubois 5A – piętro 
I, pok. 132c, w dniu 2017-10-09 o godzinie 11:30. 

Otrzymuje brzmienie: 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Stanisława  Dubois 5A – piętro 
I, pok. 132c, w dniu 2017-10-10 o godzinie 11:30. 

 

 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Paweł Masiarz 
Zastępca Dyrektora ds. 

Teleinformatycznych 

(podpis kierownika zamawiającego lub 
osoby umocowanej) 

 

 

 

 

Sporządził: Wysmułek Dariusz 


