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Warszawa, 2015-06-01 

WZP.6151.23.2015 

2015-06285 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dokończenie zaprojektowania, realizacji, wdrożenia i nadzór 

gwarancyjny Podsystemów „Szyna Usług” oraz „System Administracji” oraz 

wykonanie Integracji, Wydania i Wdrożenia w ramach Projektu „Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych” (Projekt P1) – Strumień I.., znak sprawy:WZP.6151.23.2015 

 

 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 

 

 

Pytanie 1:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 1) 

Na jakim etapie wytwarzania są produkty Etapów VI, VII,VIII, IX - podsystemy Systemu P1 - 

prosimy o podanie szczegółowych informacji nt. stanu realizacji prac nad każdym z produktów 

(podsystemów) ww. etapów wraz z udostępnieniem całości dokumentacji technicznej dot. ww. 

produktów. Brak tych informacji uniemożliwia prawidłowe oszacowanie wartości przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł w SIWZ niezbędne informacje do oszacowania wartości przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie 2:  

Dot. Załącznika nr 6, 7 oraz 8 do OPZ 
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a. Prosimy o potwierdzenie, że posiadany sprzęt i licencje w projekcie P1 wymienione 

w Załączniku nr 8 do OPZ spełniają wymagania określone w załącznikach nr 6 

(Wymagania dla ITS) oraz 7 (Wolumetria) do OPZ.  

b. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna konieczność uzupełnienia posiadanych 

licencji oraz sprzętu nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Konieczność uzupełniania sprzętu i licencji nie jest 

przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 3:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 3) 

Prosimy o podanie stanu kompletności Architektury systemu P1 oraz definicji wymagań 

szczegółowych i modelu przypadków użycia na chwilę obecną, w szczególności poprzez wskazanie 

brakujących elementów ww. produktów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł w SIWZ niezbędne informacje do złożenia oferty. 

 

Pytanie 4:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 4) 

Prosimy o podanie stanu kompletności Projektu ITS Systemu P1 na chwilę obecną dla każdego z jej 

elementów wymienionych w sekcji 11.2 Załącznika nr 4 do OPZ. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

 Pytanie 5:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 5) 

Prosimy o udostępnienie posiadanych przez Zamawiającego wymagań i przypadków użycia dla 

Strumienia I wytworzonych w ramach Etapów VI, VII, VIII oraz określenie stanu zaawansowania 

oraz kompletności ww. wymagań i przypadków użycia. Te informacje są niezbędne w celu rzetelnej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 
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Pytanie 6:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 6) 

Prosimy o wskazanie na jakim etapie wytwarzania znajduje się oprogramowanie dedykowane 

Systemu P1 w zakresie Podsystemów wchodzących w skład Strumienia I poprzez podanie dla 

każdego z wymagań określonych w załącznikach 2 i 3 do OPZ informacji nt. stopnia ich spełnienia 

przez istniejące oprogramowanie dedykowane Systemu P1 wytworzone w ramach Etapów VI, VII, 

VIII, IX. Prosimy o przypisanie dla każdego z wymagań określonych w ww. załącznikach jednego 

z 3 statusów: 

 „Wymaganie spełnione w całości” 

 „Wymaganie spełnione częściowo” wraz z podaniem szczegółowych informacji nt. stopnia 

spełnienia danego wymagania, istniejących braków 

 „Wymaganie niespełnione” 

Prosimy o wskazanie technologii realizacji poszczególnych elementów oprogramowania 

dedykowanego P1.   

Brak powyższych informacji w oczywisty sposób uniemożliwia właściwą wycenę przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 7:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 7) 

Z jakiego powodu oprogramowanie dedykowane wytworzone w ramach Etapu VII nie ma być 

przejęte i utrzymywane w ramach niniejszego zamówienia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień SIWZ: 

Nowe brzmienie Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 7): 

„Przejęcie i utrzymanie oprogramowania dedykowanego wytworzonego w ramach Strumienia I w 

etapie VI, VII, VIII, IX oraz utrzymanie oprogramowania dedykowanego wytworzonego w ramach 

niniejszego Zamówienia.” 

 

 

 

Pytanie 8:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 7) 



 

4 

Czy w momencie podpisania umowy należy rozpocząć świadczenia usług utrzymania dla 

dotychczas wytworzonego oprogramowania dedykowanego?  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 9:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 8) 

Prosimy o wskazanie „oprogramowania podlegającego dalszemu rozwojowi w ramach niniejszego 

zamówienia”. Dla oprogramowania tego prosimy o podanie szczegółowych informacji nt. 

planowanych prac rozwojowych w ramach niniejszego zamówienia (lista funkcjonalności, które 

należy wytworzyć itp.) oraz udostępnienie dokumentacji technicznej tegoż oprogramowania.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 10:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 8) 

Prosimy o wskazanie zasad, według których ma nastąpić przejęcie gwarancji od obecnego 

Wykonawcy, m.in. poprzez podanie następujących informacji: 

c. Czy Zamawiający gwarantuje, że na moment przejęcia gwarancji, oprogramowanie, 

którego gwarancja dotyczy nie będzie posiadało błędów? 

d. Prosimy o potwierdzenie, że jeśli na moment przejęcia gwarancji oprogramowanie, 

którego gwarancja dotyczy, będzie posiadać błędy, za ich naprawę nie będzie 

odpowiadać Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 11:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 9) 

Prosimy o uszczegółowienie o jakie procesy chodzi. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

Pytanie 12:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 11) 
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Prosimy o udostępnienie raportów z wykonania testów akceptacyjnych Podsystemów wchodzących 

w skład Strumienia I zamówienia wykonywanych przez poprzednich Wykonawców. Jest to 

niezbędne w celu identyfikacji stanu zaawansowania prac nad wytworzeniem Podsystemów, a co za 

tym idzie rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 13:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 12) 

Prosimy o udostępnienie raportów z wykonania testów akceptacyjnych Integracji dla Wydań 

Systemu P1 wykonywanych przez poprzednich Wykonawców. Jest to niezbędne w celu 

identyfikacji stanu zaawansowania prac w projekcie, a co za tym idzie rzetelnej wyceny przedmiotu 

zamówienia.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 14:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 15) 

Prosimy o podanie informacji jaki jest status podłączania zewnętrznych systemów do Systemu P1, 

tzn. które systemy zostały już do niej skutecznie podłączone, a które dopiero będą podłączone w 

ramach realizacji niniejszego zamówienia. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 15:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 17) 

Czy w ramach dotychczasowych prac powstała jakakolwiek dokumentacja Strumienia I Systemu 

P1? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółowych informacji nt. dotychczas powstałej dokumentacji, 

w tym nt. jej kompletności. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

Pytanie 16:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 19) 
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Co Zamawiający rozumie przez „pozostałe” plany i scenariusze testów akceptacyjnych, testów 

integracyjnych podsystemów Systemu P1, Systemu P1 a także plany i scenariusze testów 

powdrożeniowych oraz zbiory danych testowych?  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 17:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 19) 

Czy w ramach dotychczasowych prac powstały jakiekolwiek plany i scenariusze testów 

akceptacyjnych, testów integracyjnych podsystemów Systemu P1, Systemu P1 a także plany i 

scenariusze testów powdrożeniowych oraz zbiory danych testowych? Jeśli tak, prosimy o podanie 

szczegółowych informacji nt. dotychczas powstałych ww. dokumentów i produktów, w 

szczególności nt. ich kompletności.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 18:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 19) 

Czy przeprowadzono dotychczas jakiekolwiek testy akceptacyjne podsystemów Systemu P1? Jeśli 

tak, prosimy o podanie informacji, których podsystemów te testy dotyczyły oraz szczegółowych 

informacji dot. wyników poszczególnych testów. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 19:  

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Zakres Usług i dostaw, pkt. 19) 

Czy dotychczas przeprowadzano jakiekolwiek prace integracyjne podsystemów Systemu P1 a także 

związane z zapewnieniem wzajemnej interoperacyjności podsystemów Systemu P1 za 

pośrednictwem Szyny Usług? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółów ww. prac wraz z podaniem 

ich rezultatów. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 20:  
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Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ (Wzór umowy), Preambuła 

a. Z publicznie dostępnych informacji wynika, iż wartość umowy nr CSIOZ/8/2015 to 

ok. 90 mln PLN, natomiast budżet obecnego zamówienia to ok. 4 mln PLN. Z czego 

wynika tak ogromna dysproporcja pomiędzy tymi wartościami? 

b. Na jakiej zasadzie nastąpi przekazanie prac, usług i wiedzy Wykonawcy 

docelowemu przez wykonawcę umowy nr CSIOZ/8/2015? Czy wykonawca umowy 

nr CSIOZ/8/2015 będzie miał określone limity czasowe na przekazanie prac 

Wykonawcy niniejszego zamówienia? 

c. Na jakiej zasadzie rozliczany jest wykonawca umowy nr CSIOZ/8/2015? Czy 

otrzyma on kwotę wymienioną w ppkt. a niezależnie od ilości wykonanej pracy czy 

też rozliczenie odbywa się na innych zasadach? Prosimy o podanie zasad tych 

rozliczeń.  

d. Jaki jest zakres prac, usług i dostaw określonych w umowie nr CSIOZ/8/2015? Jaki 

jest status wykonania zakresu ww. umowy na chwilę obecną? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. W zakresie punktu b - przekazanie prac, usług i wiedzy 

Wykonawcy docelowemu nastąpi w określonym limicie czasowym i przy wykorzystaniu usług 

przekazania wiedzy analogicznych jak określono dla niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 21:  

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór umowy), Artykuł 2, pkt. 3 oraz Dot. Załącznika nr 1 do 

SIWZ, Zakres Usług i dostaw 

W Artykule 2 pkt. 3 Wzoru umowy nie wymieniono usług wymienionych w pkt. 3) oraz 9) 

Załącznika nr 1 do SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ww. zadania realizowane są w ramach integracji która 

jest opisana w przedmiocie umowy. 

 

Pytanie 22:  

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór umowy), Artykuł 6, pkt. 1, ppkt. 5 

W jakim terminie Wykonawca otrzyma niezbędne materiały i będzie miał możliwość zapoznania 

się ze stanowiskiem Innych wykonawców w celu przygotowania zasad określonych w ppkt. 5)? 

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania projektu P1 oraz nieznany potencjalnym Wykonawcom 

status zaawansowania prac nad poszczególnymi jego elementami termin 15 dni na przygotowanie 

ww. zasad jest terminem zbyt krótkim. Wnosimy o zmianę terminu na opracowanie i dostarczenie 

ww. zasad na 30 dni z zastrzeżeniem, że Wykonawca otrzyma niezbędne materiały, informacje i 
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będzie miał możliwość zapoznania się ze stanowiskiem innych Wykonawców w terminie 5 dni od 

daty podpisania umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 23:  

Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ, Formularz ofertowy 

e. Czy w tabeli z ofertą cenową w kolumnie „Wartość brutto produktu w tym VAT 

[zł]” dla pozycji 5.1, 5.2, 5.3 należy podać jedną wspólną uśrednioną ceną dla 

jednostkowego szkolenia warsztatowego, jednostkowego szkolenia seminaryjnego 

oraz jednostkowego szkolenia e-Learning stanowiącą 1/10 wartości podanej dla 

wiersza 5 („Wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia 10 szkoleń na zasadach i w 

zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ”)? Pragniemy zauważyć, że 

zgodnie z wymaganiami Sekcji 10 Załącznika nr 4 do OPZ należy przygotować 11 a 

nie 10 różnych typów szkoleń, tj. 1 szkolenie seminaryjne, 4 szkolenia warsztatowe 

oraz 6 szkoleń e-Learning. 

f. Jaki jest powód podawania uśrednionej ceny dla elementów o różnej rzeczywistej 

wartości?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 24:  

Dot. SIWZ, Rozdział VII, pkt. II, ppkt. 2, 1) 

Kryterium oceny ofert – Sposób realizacji zamówienia ppkt. 1), tj. „przygotowanie opisu koncepcji 

realizacji przeprowadzenia wszystkich wymaganych procesów do uruchomienia produkcyjnego 

Produktów Projektu P1 w pełnym zakresie Produktów Projektu P1 (Produkty 1-24 z Tabeli 1 

Załącznika nr 1 do OPZ) wraz z rejestrem ryzyk i zagadnień” w oczywisty sposób faworyzuje 

obecnego Wykonawcę przedmiotu zamówienia (tj. Wykonawcę umowy nr CSIOZ/8/2015), a także 

wykonawców pozostałych części Systemu P1 (tj. wykonawców umów nr CSIOZ/31/2012, nr 

CSIOZ/32/2012, nr CSIOZ/33/2012), którzy mają dostęp do rejestru ryzyk i zagadnień 

projektowych w zakresie realizacji projektu P1, a także wiedzę nt. stanu realizacji projektu P1, 

której nie posiadają inni potencjalni Wykonawcy. Wnosimy o usunięcie tego kryterium oceny ofert 

jako nie zapewniającego uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Jednocześnie należy podkreślić, że określone w SIWZ 

kryteria oceny ofert nie powodują niemożności złożenia oferty przez dowolnego wykonawcę. 
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Pytanie 25:  

Dot. SIWZ, Rozdział VII, pkt. II, ppkt. 2, 2) 

Kryterium oceny ofert – Sposób realizacji zamówienia ppkt. 2), tj. opis koncepcji realizacji 

podłączenia do platformy P1 Usługodawców (w rozumieniu Załącznika nr 5 do OPZ) oraz 

Usługobiorców (w rozumieniu Załącznika nr 5 do OPZ) w oczywisty sposób faworyzuje obecnego 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia (tj. Wykonawcę umowy nr CSIOZ/8/2015), a także 

wykonawców pozostałych części Systemu P1 (tj. wykonawców umów nr CSIOZ/31/2012, nr 

CSIOZ/32/2012, nr CSIOZ/33/2012), którzy posiadają większą wiedzę niż pozostali potencjalni 

wykonawcy nt. następujących kwestii: proces integracji systemów informatycznych Usługodawców 

z Platformą P1 w sposób zapewniający interoperacyjność poprzez zachowanie ciągłości procesów 

realizowanych w tych systemach oraz Platformie P1, proces wystawiania i zarządzania 

certyfikatami dla systemów informatycznych poszczególnych Usługodawców, proces zarządzania 

poszczególnymi typami użytkowników w ramach Usługodawców, proces zakładania Internetowego 

Konta Pacjenta i potwierdzania tożsamości Usługobiorców. Dodatkowo w opisie kryterium 

znajduje się następujący zapis: „Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

będzie musiał realizować przedmiot zamówienia w oparciu o przedstawioną koncepcję”. 

Wykonawcy inni niż obecny Wykonawca przedmiotu zamówienia (tj. Wykonawcę umowy nr 

CSIOZ/8/2015), a także wykonawcy pozostałych części Systemu P1 (tj. wykonawców umów nr 

CSIOZ/31/2012, nr CSIOZ/32/2012, nr CSIOZ/33/2012) nie posiadają wystarczającej wiedzy nt. 

systemu i stanu projektu, aby przygotować taką koncepcję, którą bez konsultacji z Zamawiającym i 

bez możliwości zapoznania się z dokumentami projektowymi i w następstwie jej odpowiedniej 

modyfikacji, będzie musiał następnie zrealizować. Wnosimy o usunięcie tego kryterium oceny ofert 

w całości jako nie zapewniającego uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.   

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 24. 

 

Pytanie 26:  

Dot. Załącznika nr 8 do OPZ 

W tabelce brak informacji nt. liczby licencji dla POPD (czyli prawdopodobnie kolumny I w tabeli). 

Prosimy o uzupełnienie tych informacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zawarł w SIWZ niezbędne informacje do 

złożenia oferty. 

 

Pytanie 27:  

Dot. Załącznika nr 8 do OPZ 
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Dla każdego z elementów infrastruktury (tj. zarówno dla licencji i sprzętu) wyszczególnionego w 

ww. Załączniku prosimy o wskazanie roli danego elementu w systemie (np. o podanie, że w oparciu 

o oprogramowanie licencji x zbudowany jest podsystem x). Informacje te są konieczne do 

zrozumienia architektury i technologii realizacji Systemu P1 , a w szczególności produktów 

Strumienia I, którego w głównej mierze dotyczy niniejsze zamówienie i są niezbędne w celu 

rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia i w celu oceny możliwości realizacji zamówienia w 

założonych ramach czasowych. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 26. 

 

Pytanie 28:  

Dot. SIWZ, Rozdział VI, Zamówienia uzupełniające 

Jakiego rodzaju prace, usługi, dostawy mogą obejmować zamówienia uzupełniające? Czy chodzi o 

prace rozwojowe? 

Odpowiedź: 

Zamówienia uzupełniające będą na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. 

 

Pytanie 29:  

Dot. Załącznika nr 4 do OPZ, Sekcja 3, Planowanie oraz Załącznika nr 2 do Umowy 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy datami realizacji Etapów VII – IX pomiędzy Tabelą 

2. Zestawienie etapów do dalszego podziału w ramach prac Wykonawców Sekcji 3 Załącznika nr 4 

do OPZ a harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 2 do Umowy poprzez wskazanie 

właściwych i obowiązujących dat realizacji poszczególnych Etapów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień SIWZ poprzez wprowadzenie nowego brzmienia 

Załącznika nr 2 do Umowy. 

 

Pytanie 30:  

Dot. Dot. Załącznika nr 4 do OPZ, Sekcja 3, Planowanie, Tabela 1 

Dla każdego z wydań prosimy o wskazanie dla Podsystemów objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, tj. P1-PRO.23.System Administracji –Administracja, P1-PRO.21.System 

Administracji –Audyt, P1-PRO.22.System Administracji –Zabezpieczenia i prywatność oraz P1-

PRO.20.Szyna Usług funkcjonalności, które mają być wykonane i wdrożone w ramach 

poszczególnych wydań. Brak tych informacji umożliwia właściwe rozplanowanie prac oraz ocenę 

możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakładanych ramach czasowych. 
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Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 31:  

Dot. Załącznika nr 4 do OPZ, Sekcja 3 

Prosimy o udostępnienie dokumentu o nazwie P1-DZ-ObszaryBiznesowe.xlsx. Jest to konieczne w 

celu umożliwienia zrozumienia powiązania obszarów biznesowych przedstawionych w Tabeli 1 

ww. sekcji z produktami wymaganymi dla ich wdrożenia, znajomość którego jest niezbędna w celu 

dokonania rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia oraz oceny możliwości realizacji zamówienia 

w zakładanych ramach czasowych.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Dodatkowa informacja w zakresie zmiany SIWZ: 

Zamawiający dokonuje zmiany zał. nr 2 do OPZ zgodnie z poniższym. 

 

Na stronie 5 z 49 przy specyfikacji podsystemu Szyna Usług było: 

Zamawiający co do zasady nie dopuszcza wykonania produktów w oparciu o inne oprogramowanie 

standardowe niż wskazane przez Zamawiającego w Zał. 8. 

 

Jest: 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania produktów w oparciu o inne oprogramowanie standardowe 

niż wskazane przez Zamawiającego w Zał. 8. 

 

Wyżej wymienione odpowiedzi na pytania będą stanowiły załącznik do umowy. 
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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 podrozdział I, pkt 1 ppkt 3 SIWZ  

Dotychczasowy zapis: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do 

wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym w poniższej tabeli. 

l.p. Rola  

w projekcie 

Wymagania 

1 Kierownik Zespołu 
Wykonawcy 

(1 osoba) 

1) posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem: 
PRINCE2Practitioner* lub IPMA min. Level „C*” lub Project 
Management Professional (PMP)* lub wyższym; 

2) pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym 
zakończonym sukcesem (odebranym przez zamawiającego) 
projekcie informatycznym o czasie trwania tego projektu nie 
krótszym niż 6 miesięcy; 

3) zrealizował, pełniąc funkcję kierownika projektu lub kierownika 
zespołu wykonawcy, co najmniej 1 projekt z budżetem powyżej 3 
500 000,00 PLN brutto; 

4) posiada wyższe wykształcenie; 

2 Główny architekt 

 (1 osoba) 

1) posiada  co najmniej 24 miesięczne doświadczenie  
w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów 
informatycznych; 

2) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w zakresie 
posługiwania się językiem UML 2.0; 

3) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w zakresie 
projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi 
(SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o 
wysokiej wydajności i niezawodności, systemów wykorzystujących 
bazy danych; 

4) brał udział w co najmniej 2 projektach obejmujących swym 
zakresem budowę architektury systemów informatycznych i był 
odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury IT systemu; 
wartość co najmniej jednego z tych projektów była większa niż  
3 500 000,00 PLN brutto; 

5) posiada wyższe wykształcenie; 

3 Główny analityk 

 (1 osoba) 

1) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie (w tym 
przynajmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony zdrowia) w zakresie: 
zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i 
niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń 
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systemowych; 

2) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie (w tym 
przynajmniej 12 miesięcy w obszarze ochrony zdrowia) w zakresie 
opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i 
przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych 
pomiędzy systemami, modelu funkcjonalnego całego systemu 
składającego się z modelu otoczenia oraz modelu zachowania, 
diagramów DFD uwzględniających wszystkich uczestników projektu 
i użytkowników; 

3) modelował procesy biznesowe w co najmniej 2 projektach (w tym 1 
z projektów dotyczył obszaru ochrony zdrowia) z zakresem 
modelowania procesów biznesowych (modelowanie dotyczyło m.in. 
istniejących, wdrożonych procesów); 

4) zbierał i specyfikował wymagania z zastosowaniem języka UML w w 
co najmniej 2 projektach; 

5) posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zarządzaniu 
zespołem zadaniowym; 

6) posiada wyższe wykształcenie; 

4 Ekspert ds. 

bezpieczeństwa 

(1 osoba) 

1) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w zakresie 
projektowania i wdrażania systemów opartych o PKI 
(zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji  
w oparciu o PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników); 

2) posiada wyższe wykształcenie; 

5 Kierownik zespołu 

deweloperów 

(1 osoba) 

 

1) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie  
w programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych języków 
programowania,  

2) uczestniczył w co najmniej 2 projektach informatycznych; wartość 
co najmniej jednego z tych projektów przekraczała 2 500 000,00 
PLN brutto; 

3) posiada wyższe wykształcenie; 

6 Ekspert ds. 

standardów i 
wymiany danych 

(1 osoba) 

1) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w obszarze 
norm i standardów wymiany danych w ochronie zdrowia 
(europejskich i międzynarodowych); 

2) posiada wyższe wykształcenie; 

7 Kierownik zespołu  

testów 

(1 osoba) 

1) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w testowaniu 
aplikacji oraz znajomość procedur, metod i narzędzi testowych; 

2) uczestniczył w co najmniej 2 projektach informatycznych; wartość 

co najmniej jednego z tych projektów przekraczała 2 500 000,00 

PLN brutto. 

 

Zamawiający nie dopuszcza aby jedna osoba była wykazywana w więcej niż jednej roli 

 

 



 

14 

Informacje w zakresie równoważności certyfikatów*: 

 

a) Wszystkie certyfikaty posiadane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
muszą być aktualne na dzień składania ofert; 

b) Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany 
certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co 
certyfikat wskazany przez Zamawiającego; 

c) Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się 
przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub 
określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). 

 

 Otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do 

wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym w poniższej tabeli. 

l.p. Rola  

w projekcie 

Wymagania 

1 Kierownik Zespołu 
Wykonawcy 

(1 osoba) 

1) posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem: PRINCE2 
Practitioner lub IPMA min. Level C lub Project Management 
Professional (PMP); 

2) pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym 
zakończonym sukcesem (odebranym przez zamawiającego) 
projekcie informatycznym o czasie trwania tego projektu nie 
krótszym niż 6 miesięcy; 

3) zrealizował, pełniąc funkcję kierownika projektu lub kierownika 
zespołu wykonawcy, co najmniej 1 projekt z budżetem powyżej 3 
500 000,00 PLN brutto; 

4) posiada wyższe wykształcenie; 

2 Główny architekt 

(1 osoba) 

1) posiada  co najmniej 24 miesięczne doświadczenie  
w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów 
informatycznych; 

2) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w zakresie 
posługiwania się językiem UML 2.0; 

3) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w zakresie 
projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi 
(SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o 
wysokiej wydajności i niezawodności, systemów wykorzystujących 
bazy danych; 

4) brał udział w co najmniej 2 projektach obejmujących swym 
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zakresem budowę architektury systemów informatycznych i był 
odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury IT systemu; 
wartość co najmniej jednego z tych projektów była większa niż  
3 500 000,00 PLN brutto; 

5) posiada wyższe wykształcenie; 

3 Główny analityk 

(1 osoba) 

1) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie (w tym 
przynajmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony zdrowia) w zakresie: 
zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i 
niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń 
systemowych; 

2) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie (w tym 
przynajmniej 12 miesięcy w obszarze ochrony zdrowia) w zakresie 
opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i 
przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych 
pomiędzy systemami, modelu funkcjonalnego całego systemu 
składającego się z modelu otoczenia oraz modelu zachowania, 
diagramów DFD uwzględniających wszystkich uczestników projektu 
i użytkowników; 

3) modelował procesy biznesowe w co najmniej 2 projektach (w tym 1 
z projektów dotyczył obszaru ochrony zdrowia) z zakresem 
modelowania procesów biznesowych (modelowanie dotyczyło m.in. 
istniejących, wdrożonych procesów); 

4) zbierał i specyfikował wymagania z zastosowaniem języka UML w w 
co najmniej 2 projektach; 

5) posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zarządzaniu 
zespołem zadaniowym; 

6) posiada wyższe wykształcenie; 

4 Ekspert ds. 
bezpieczeństwa 

(1 osoba) 

1) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w zakresie 
projektowania i wdrażania systemów opartych o PKI 
(zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji  
w oparciu o PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników); 

2) posiada wyższe wykształcenie; 

5 Kierownik zespołu 

deweloperów 

(1 osoba) 

1) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie  
w programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych języków 
programowania,  

2) uczestniczył w co najmniej 2 projektach informatycznych; wartość 
co najmniej jednego z tych projektów przekraczała 2 500 000,00 
PLN brutto; 

3) posiada wyższe wykształcenie; 

6 Ekspert ds. 

standardów i 
wymiany danych 

(1 osoba) 

1) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w obszarze 
norm i standardów wymiany danych w ochronie zdrowia 
(europejskich i międzynarodowych); 

2) posiada wyższe wykształcenie; 
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7 Kierownik zespołu  

testów 

(1 osoba) 

1) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w testowaniu 
aplikacji oraz znajomość procedur, metod i narzędzi testowych; 

2) uczestniczył w co najmniej 2 projektach informatycznych; wartość 

co najmniej jednego z tych projektów przekraczała 2 500 000,00 

PLN brutto. 

 

Zamawiający nie dopuszcza aby jedna osoba była wykazywana w więcej niż jednej roli 

 

Informacje w zakresie certyfikatów: 

 

a.     Wszystkie certyfikaty posiadane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
muszą być aktualne na dzień składania ofert; 

b.    Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie 
co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez 
Zamawiającego; 

c.     Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się 
przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub 
określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394) 

 

2. Rozdział IV podrozdział III, pkt 6 SIWZ  

6. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna wewnątrz drugiej).  

a) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

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

Oferta na: Dokończenie zaprojektowania, realizacji, wdrożenia i nadzór gwarancyjny 

Podsystemów „Szyna Usług” oraz „System Administracji” oraz wykonanie Integracji, 

Wydania i Wdrożenia w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) – Strumień I. 

Oferta – znak sprawy: WZP.6151.23.2015 

Nie otwierać przed dniem 08-06-2015 r. godz. 10
30

. 

b) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
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Oferta na: Dokończenie zaprojektowania, realizacji, wdrożenia i nadzór gwarancyjny 

Podsystemów „Szyna Usług” oraz „System Administracji” oraz wykonanie Integracji, 

Wydania i Wdrożenia w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) – Strumień I. 

znak sprawy: WZP.6151.23.2015 

Koperta wewnętrzna powinna być ponadto zaadresowana na adres Wykonawcy, aby można ją było 
odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej złożenia po terminie składania ofert. 

Na kopercie należy dopisać – Nie otwierać przed dniem 08-06-2015 r. godz. 10
30

. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

6.  Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna wewnątrz drugiej).  

b) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

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

Oferta na: Dokończenie zaprojektowania, realizacji, wdrożenia i nadzór gwarancyjny 

Podsystemów „Szyna Usług” oraz „System Administracji” oraz wykonanie Integracji, 

Wydania i Wdrożenia w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) – Strumień I. 

Oferta – znak sprawy: WZP.6151.23.2015 

Nie otwierać przed dniem 24-06-2015 r. godz. 10
30

. 

c) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 

Oferta na: Dokończenie zaprojektowania, realizacji, wdrożenia i nadzór gwarancyjny 

Podsystemów „Szyna Usług” oraz „System Administracji” oraz wykonanie Integracji, 

Wydania i Wdrożenia w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) – Strumień I. 

znak sprawy: WZP.6151.23.2015 

Koperta wewnętrzna powinna być ponadto zaadresowana na adres Wykonawcy, aby można ją było 
odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej złożenia po terminie składania ofert. 

Na kopercie należy dopisać – Nie otwierać przed dniem 24-06-2015 r. godz. 10
30

. 

3. Rozdział VI podrozdział I SIWZ  

I.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Dotychczasowy zapis: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 

piętro 1, pokój nr 127, do dnia 08-05-2015 r. do godziny 10:00 (…).  
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Otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 

piętro 1, pokój nr 127, do dnia 24-06-2015 r. do godziny 10:00 (…). 

 

4. Rozdział VI podrozdział II SIWZ  

II.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Dotychczasowy zapis: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-05-2015 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, 

w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, pokój 132c (…) 

Otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-06-2015 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, 

w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, pokój 132c (…) 

 

5. Rozdział VII podrozdział II SIWZ 

Dotychczasowy zapis: 

1. ZESTAWIENIE KRYTERIÓW WYBORU: 

Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem przy 

zastosowaniu podanych zasad: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 

1. Cena 50% 

2. Sposób realizacji zamówienia     50% 

 
1. Kryterium oceny ofert - Cena brutto 

1.1. Ocena złożonych ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana na podstawie 
podanej przez Wykonawcę ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ta winna 
być wskazana w ofercie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena punktowa 
w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 
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C = (Cn / Co) x 50 

50% - waga kryterium 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena gdzie: 

 

 C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena brutto oferty” 

 Cn - najniższa cena oferty brutto spośród ofert podlegających ocenie, 

 Co – cena brutto w ocenianej ofercie 
 

1.2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 50,00. 
 

2. Kryterium oceny ofert – Sposób realizacji zamówienia 
2.1 W ramach kryterium sposób realizacji zamówienia ocenie podlegać będzie przedstawione w 

ofercie podejście Wykonawcy do realizacji zadania : 
 

1) opis koncepcji realizacji przeprowadzenia wszystkich wymaganych procesów do uruchomienia 
produkcyjnego Produktów Projektu P1 w pełnym zakresie Produktów Projektu P1 (Produkty 1-
24 z Tabeli 1 Załącznika nr 1 do OPZ) wraz z rejestrem ryzyk i zagadnień rozpoznanych przez 
Wykonawcę na etapie tworzenia koncepcji. Rejestr ryzyk powinien zawierać następujące 
informacje o danym ryzyku: opis ryzyka, ocena bliskości, wpływu na zakres, termin i koszty 
oraz szacowane prawdopodobieństwa wystąpienia. Rejestr zagadnień powinien zawierać opis 
zagadnienia oraz jego wpływ. 

2) Opis koncepcji realizacji podłączenia do platformy P1 Usługodawców (w rozumieniu Załącznika 
nr 5 do OPZ) oraz Usługobiorców (w rozumieniu Załącznika nr 5 do OPZ). W opisie należy 
uwzględnić: proces integracji systemów informatycznych Usługodawców z Platformą P1 w 
sposób zapewniający interoperacyjność poprzez zachowanie ciągłości procesów 
realizowanych w tych systemach oraz Platformie P1, proces wystawiania i zarządzania 
certyfikatami dla systemów informatycznych poszczególnych Usługodawców, proces 
zarządzania poszczególnymi typami użytkowników w ramach Usługodawców, proces 
zakładania Internetowego Konta Pacjenta i potwierdzania tożsamości Usługobiorców. Na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie musiał realizować 
przedmiot zamówienia w oparciu o przedstawioną koncepcję. Środki techniczne (np. stacje 
robocze) do realizacji koncepcji zapewnia Zamawiający. 

3) Diagramy struktury i następstwa produktów w ramach Umowy wraz z opisem zadań 

wynikających z diagramu następstwa produktów. Dla każdego produktu w diagramie należy 

wskazać opis produktu oraz jego skład. Dla diagramu następstwa produktów Wykonawca 

przedstawi role i liczebność zespołów realizujących zadania niezbędne do wytworzenia 

poszczególnych produktów opisanych w tym diagramie oraz założone terminy wykonania tych 

zadań. 

Złożone przez Wykonawcę dokumenty nie mogą przekroczyć liczby 100 stron znormalizowanych (1800 
znaków ze spacjami). Dokumenty powinny zostać załączone do oferty dodatkowo w postaci 
elektronicznej umożliwiającej automatyczne przeszukiwanie dokumentu (a nie w postaci skanu 
dokumentu papierowego).  
Ocenie będzie podlegać (łącznie do zdobycia 100 pkt): 
a) adekwatność i kompletność koncepcji realizacji zadania czyli ujęcie wszystkich kluczowych zadań 

dla przeprowadzenia wszystkich wymaganych procesów do uruchomienia produkcyjnego Produktów 
Projektu P1 w pełnym zakresie,  z uwzględnieniem w szczególności podziału na wszystkie 
niezbędne etapy i transze zadań  (0 – brak; 1 pkt opis ogólny, niekompletny, świadczący o braku 
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dogłębnej znajomości tematu; 5pkt opis szczegółowy, obejmujący część zadań związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia w sposób poprawny merytorycznie; opis nie powiązany ściśle ze 
specyfiką projektu i Zamawiającego nie odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do 
zrealizowania w ramach projektu; 10pkt opis szczegółowy, obejmujący większość zadań związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób poprawny merytorycznie; opis powiązany ściśle ze 
specyfiką projektu i Zamawiającego i odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do 
zrealizowania w ramach projektu; 15pkt opis szczegółowy, obejmujący komplet zadań związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia w sposób poprawny merytorycznie; opis powiązany ściśle ze 
specyfiką projektu i Zamawiającego odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do 
zrealizowania w ramach projektu).  

b) przedstawienie diagramu struktury produktów w ramach Umowy (0 – brak; 1 pkt diagram ogólny, 
niekompletny, świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu; 5pkt diagram szczegółowy, 
obejmujący część zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób poprawny 
merytorycznie, diagram nie powiązany ściśle ze specyfiką projektu i Zamawiającego, nie odnoszący 
się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach projektu; 10pkt diagram 
szczegółowy, obejmujący większość zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w 
sposób poprawny merytorycznie, diagram powiązany ściśle ze specyfiką projektu i Zamawiającego i 
odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach projektu; 15pkt 
diagram szczegółowy, obejmujący komplet zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w 
sposób poprawny merytorycznie, diagram powiązany ściśle ze specyfiką projektu i Zamawiającego 
odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach projektu). 

c) przedstawienie diagramu następstwa produktów wraz z przypisaniem do poszczególnych jego 
elementów zadań niezbędnych do wytworzenia poszczególnych produktów opisanych  w tym 
diagramie oraz założone terminy wykonania tych zadań (0 – brak; 1 pkt diagram ogólny, 
niekompletny, świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu; 5pkt diagram szczegółowy, 
obejmujący część zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób poprawny 
merytorycznie, diagram nie powiązany ściśle ze specyfiką projektu i Zamawiającego, nie odnoszący 
się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach projektu; 10pkt diagram 
szczegółowy, obejmujący większość zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w 
sposób poprawny merytorycznie, diagram powiązany ściśle ze specyfiką projektu i Zamawiającego i 
odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach projektu, 
większość terminów realistyczna w odniesieniu do terminu realizacji Umowy i pracochłonności 
zadania; 15pkt diagram szczegółowy, obejmujący komplet zadań związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia w sposób poprawny merytorycznie, diagram powiązany ściśle ze specyfiką 
projektu i Zamawiającego odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania 
w ramach projektu, wszystkie terminy realistyczne w odniesieniu do terminu realizacji Umowy i 
pracochłonności zadania).  

d) przedstawienie rejestru ryzyk i zagadnień (0 pkt brak któregokolwiek z rejestrów;; 1pkt – którykolwiek 
z rejestrów ogólny, niekompletny, świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu; 5 pkt – 
którykolwiek z rejestrów niespójny, fragmentaryczny, nie uwzględniający ryzyk i zagadnień 
związanych ze wszystkimi produktami w poszczególnych transzach i etapach realizacji, niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy; 10pkt co najmniej jeden z rejestrów spójny, kompletny, 
uwzględniający wszystkie produkty specjalistyczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy; 15 
pkt – każdy z rejestrów spójny, kompletny, uwzględniający wszystkie produkty specjalistyczne 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy). 

e) przedstawienie zespołu projektowego wraz z przypisaniem pracochłonności do zadań wskazanych w 
punkcie c),  (0 pkt brak opisu; 1pkt opis ogólny, niekompletny, świadczący o braku dogłębnej 
znajomości tematu; 5 pkt niespójne przedstawienie wskazujące na nierealność wykonania 
większości opisanych prac przy uwzględnieniu liczności zespołu i pracochłonności poszczególnych 
prac; 10 pkt przedstawienie wskazujące na nierealność wykonania niektórych opisanych prac przy 
uwzględnieniu liczności zespołu i pracochłonności poszczególnych prac; 15 pkt  spójny opis 
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wskazujący na realność wykonania wszystkich opisanych prac przy uwzględnieniu liczności zespołu 
i pracochłonności poszczególnych prac). 

f) Adekwatność, kompletność i realizowalność przedstawionej koncepcji realizacji podłączenia do 
platformy P1  Usługodawców, oraz Usługobiorców, w tym ujęcie wszystkich kluczowych zadań dla 
przeprowadzenia tego procesu w pełnym zakresie, (0 pkt brak opisu; 1pkt - opis ogólny, 
niekompletny, świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu; 5pkt fragmentaryczne 
przedstawienie, niespójne, nie uwzględniające wszystkich niezbędnych prac dla osiągnięcia 
wskazanego rezultatu czyli podłączenia Usługodawców i Usługobiorców; 15pkt - przedstawienie 
większości prac w sposób spójny i uwzględniający niezbędne zadania dla osiągnięcia wskazanego 
rezultatu czyli podłączenia Usługodawców i Usługobiorców; 25 pkt przedstawienie wszystkich prac w 
sposób spójny i uwzględniający niezbędne zadania dla osiągnięcia wskazanego rezultatu czyli 
podłączenia Usługodawców i Usługobiorców). 
 
2.2. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

S = Sb / Smax x 50 

50% - waga kryterium 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium „sposób realizacji 
zamówienia” gdzie:  

S – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „sposób realizacji zamówienia”  

Sb – liczba punktów w kryterium „sposób realizacji zamówienia ” w badanej ofercie spośród ofert 
podlegających ocenie,  

Smax – maksymalna liczba punktów w kryterium „sposób realizacji zamówienia” spośród ofert 
podlegających ocenie, 

 
2.3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 50,00. Punktacja będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) 

zostanie obliczona na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryterium „cena brutto” i kryterium 
„sposób realizacji zamówienia” zgodnie ze wzorem: 

 

R = C + S 

gdzie 

 C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena brutto oferty” 

 S – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Sposób realizacji zamówienia”    

 R – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy (spośród ofert podlegających ocenie) 
w kryterium „cena brutto” i kryterium ,,Sposób realizacji zamówienia”. 
 

4. Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00. Punktacja będzie 
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6. Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów (zgodnie z zasadą, iż 
jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli trzecia 
cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje „w dół”). 

7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną  
jako sumą punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

1.  ZESTAWIENIE KRYTERIÓW WYBORU: 

Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem przy 

zastosowaniu podanych zasad: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 

1. Cena 50% 

2. Sposób realizacji zamówienia     50% 

 
1. Kryterium oceny ofert - Cena brutto 

1.1 Ocena złożonych ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana na podstawie 
podanej przez Wykonawcę ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ta winna być 
wskazana w ofercie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena punktowa w ramach tego 
kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

C = (Cn / Co) x 50 

50% - waga kryterium 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena gdzie: 

 

 C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena brutto oferty” 

 Cn - najniższa cena oferty brutto spośród ofert podlegających ocenie, 

 Co – cena brutto w ocenianej ofercie 
 

1.2 Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 50,00. 
 

2. Kryterium oceny ofert – Sposób realizacji zamówienia 
2.1 W ramach kryterium sposób realizacji zamówienia ocenie podlegać będzie przedstawione w 

ofercie podejście Wykonawcy do realizacji zadania : 
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1) opis koncepcji realizacji przeprowadzenia wszystkich wymaganych procesów do uruchomienia 
produkcyjnego Produktów Projektu P1 w pełnym zakresie Produktów Projektu P1 (Produkty  w 
zakresie wdrożeń objętych przedmiotem zamówienia z Tabeli 1 Załącznika nr 1 do OPZ) wraz z 
rejestrem ryzyk i zagadnień rozpoznanych przez Wykonawcę na etapie tworzenia koncepcji. 
Rejestr ryzyk powinien zawierać następujące informacje o danym ryzyku: opis ryzyka, ocena 
bliskości, wpływu na zakres, termin i koszty oraz szacowane prawdopodobieństwa wystąpienia. 
Rejestr zagadnień powinien zawierać opis zagadnienia oraz jego wpływ. 

2) Diagramy struktury i następstwa produktów w ramach Umowy wraz z opisem zadań 
wynikających z diagramu następstwa produktów. Dla każdego produktu w diagramie należy 
wskazać opis produktu oraz jego skład. Dla diagramu następstwa produktów Wykonawca 
przedstawi role i liczebność zespołów realizujących zadania niezbędne do wytworzenia 
poszczególnych produktów opisanych w tym diagramie oraz założone terminy wykonania tych 
zadań. 

Złożone przez Wykonawcę dokumenty nie mogą przekroczyć liczby 100 stron znormalizowanych (1800 
znaków ze spacjami). Dokumenty powinny zostać załączone do oferty dodatkowo w postaci 
elektronicznej umożliwiającej automatyczne przeszukiwanie dokumentu (a nie w postaci skanu 
dokumentu papierowego).  
Ocenie będzie podlegać (łącznie do zdobycia 100 pkt): 
a) adekwatność i kompletność koncepcji realizacji zadania czyli ujęcie wszystkich kluczowych zadań dla 

przeprowadzenia wszystkich wymaganych procesów do uruchomienia produkcyjnego Produktów 
Projektu P1 w pełnym zakresie,  z uwzględnieniem w szczególności podziału na wszystkie niezbędne 
etapy i transze zadań  (0 – brak; 1 pkt opis ogólny, niekompletny, świadczący o braku dogłębnej 
znajomości tematu; 5pkt opis szczegółowy, obejmujący część zadań związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia w sposób poprawny merytorycznie; opis nie powiązany ściśle ze specyfiką 
projektu i Zamawiającego nie odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do 
zrealizowania w ramach projektu; 10pkt opis szczegółowy, obejmujący większość zadań związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia w sposób poprawny merytorycznie; opis powiązany ściśle ze 
specyfiką projektu i Zamawiającego i odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do 
zrealizowania w ramach projektu; 20pkt opis szczegółowy, obejmujący komplet zadań związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia w sposób poprawny merytorycznie; opis powiązany ściśle ze 
specyfiką projektu i Zamawiającego odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do 
zrealizowania w ramach projektu).  

b) przedstawienie diagramu struktury produktów w ramach Umowy (0 – brak; 1 pkt diagram ogólny, 
niekompletny, świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu; 5pkt diagram szczegółowy, 
obejmujący część zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób poprawny 
merytorycznie, diagram nie powiązany ściśle ze specyfiką projektu i Zamawiającego, nie odnoszący 
się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach projektu; 10pkt diagram 
szczegółowy, obejmujący większość zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób 
poprawny merytorycznie, diagram powiązany ściśle ze specyfiką projektu i Zamawiającego i 
odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach projektu; 20pkt 
diagram szczegółowy, obejmujący komplet zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w 
sposób poprawny merytorycznie, diagram powiązany ściśle ze specyfiką projektu i Zamawiającego 
odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach projektu). 

c) przedstawienie diagramu następstwa produktów wraz z przypisaniem do poszczególnych jego 
elementów zadań niezbędnych do wytworzenia poszczególnych produktów opisanych  w tym 
diagramie oraz założone terminy wykonania tych zadań (0 – brak; 1 pkt diagram ogólny, 
niekompletny, świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu; 5pkt diagram szczegółowy, 
obejmujący część zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób poprawny 
merytorycznie, diagram nie powiązany ściśle ze specyfiką projektu i Zamawiającego, nie odnoszący 
się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach projektu; 10pkt diagram 
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szczegółowy, obejmujący większość zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób 
poprawny merytorycznie, diagram powiązany ściśle ze specyfiką projektu i Zamawiającego i 
odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach projektu, 
większość terminów realistyczna w odniesieniu do terminu realizacji Umowy i pracochłonności 
zadania; 20pkt diagram szczegółowy, obejmujący komplet zadań związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia w sposób poprawny merytorycznie, diagram powiązany ściśle ze specyfiką projektu i 
Zamawiającego odnoszący się̨ do konkretnych produktów planowanych do zrealizowania w ramach 
projektu, wszystkie terminy realistyczne w odniesieniu do terminu realizacji Umowy i pracochłonności 
zadania).  

d) przedstawienie rejestru ryzyk i zagadnień (0 pkt brak któregokolwiek z rejestrów;; 1pkt – którykolwiek 
z rejestrów ogólny, niekompletny, świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu; 5 pkt – 
którykolwiek z rejestrów niespójny, fragmentaryczny, nie uwzględniający ryzyk i zagadnień 
związanych ze wszystkimi produktami w poszczególnych transzach i etapach realizacji, niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy; 10pkt co najmniej jeden z rejestrów spójny, kompletny, 
uwzględniający wszystkie produkty specjalistyczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy; 20 
pkt – każdy z rejestrów spójny, kompletny, uwzględniający wszystkie produkty specjalistyczne 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy). 

e) przedstawienie zespołu projektowego wraz z przypisaniem pracochłonności do zadań wskazanych w 
punkcie c),  (0 pkt brak opisu; 1pkt opis ogólny, niekompletny, świadczący o braku dogłębnej 
znajomości tematu; 5 pkt niespójne przedstawienie wskazujące na nierealność wykonania większości 
opisanych prac przy uwzględnieniu liczności zespołu i pracochłonności poszczególnych prac; 10 pkt 
przedstawienie wskazujące na nierealność wykonania niektórych opisanych prac przy uwzględnieniu 
liczności zespołu i pracochłonności poszczególnych prac; 20 pkt  spójny opis wskazujący na realność 
wykonania wszystkich opisanych prac przy uwzględnieniu liczności zespołu i pracochłonności 
poszczególnych prac). 

 
2.2. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

S = Sb / Smax x 50 

50% - waga kryterium 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium „sposób realizacji 
zamówienia” gdzie:  

S – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „sposób realizacji zamówienia”  

Sb – liczba punktów w kryterium „sposób realizacji zamówienia ” w badanej ofercie spośród ofert 
podlegających ocenie,  

Smax – maksymalna liczba punktów w kryterium „sposób realizacji zamówienia” spośród ofert 
podlegających ocenie, 

 
2.3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 50,00. Punktacja będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) 

zostanie obliczona na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryterium „cena brutto” i kryterium 
„sposób realizacji zamówienia” zgodnie ze wzorem: 

 

R = C + S 

gdzie 

 C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena brutto oferty” 

 S – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Sposób realizacji zamówienia”    
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 R – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy (spośród ofert podlegających ocenie) 
w kryterium „cena brutto” i kryterium ,,Sposób realizacji zamówienia”. 
 

4.   Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00. Punktacja będzie 
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.   Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów (zgodnie z zasadą, iż 
jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli trzecia 
cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje „w dół”). 

7.   Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną  
jako sumą punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

 

W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert do dnia 24 czerwca 2015 roku do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w 

dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 10:30. 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 2 do Umowy zmodyfikowany w dniu 2015-06-01 

2. Załącznik nr 3 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 2015-06-01. 

3. Załącznik nr 7 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 2015-06-01. 
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