Warszawa, 2018-11-29
CA.511.1.2018
2018-21142

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: Konkursu dwuetapowego na Moduł Wykrywania Nadużyć w ramach pilotażu Programu
GovTech Polska prowadzonego przez Zamawiającego Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, znak sprawy: CA.511.1.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
W związku z faktem, iż w przedmiotowym konkursie wpłynęły pytania od Wykonawców
w odniesieniu do treści Regulaminu Konkursu, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela
wyjaśnień.
Pytanie 1.
Do pełnego obrazu wiedzy brakuje mi informacji dotyczących danych wejściowych oraz
usług/systemów z którymi będzie można się integrować (np. ZIP API)
Uczestnik konkursu powinien wykazać się umiejętnością właściwego przeanalizowania systemów
informatycznych resortu zdrowia i przedstawienia swojej własnej koncepcji integracji albo
zapewnienia interoperacyjności proponowanego przez siebie rozwiązania z tymi systemami w
niezbędnym zakresie. W naszej opinii wystarczy przeanalizować ogólnodostępną wiedzę o tych
systemach i odpowiednio ją przeanalizować. CSIOZ nie będzie na obecnym etapie sugerować
konkretnych rozwiązań, albowiem ten zakres opracowania będzie podlegał ocenie dokonywanej
przez Sąd Konkursowy.
Prosiłbym zatem o przedstawienie charakterystyki danych wejściowych dla Etapu I (kolumny, typy
danych, opisy przeznaczenia, liczności)
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 3.2. ppkt 1 nawiązując do pkt 7.11 Regulaminu konkursu po dokonaniu oceny
złożonego Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Zamawiający dopuści Wnioskodawcę do I
Etapu Konkursu. Próbka danych zostanie udostępniona w trakcie Etapu I, Uczestnikom którzy zostaną
do niego dopuszczeni wtedy również zostanie przedstawimy adekwatny opis modelu danych dla tej
próbki. Zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu Zamawiający przekaże Uczestnikom konkursu
zakwalifikowanym do Etapu I, szczegółową instrukcję w zakresie wymaganej formy przedłożenia
Rozwiązań.
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Pytanie 2.
Czy dane te są kompletne i poddane standaryzacji? Czy uwzględniają kontekst przestrzenny albo
czasu?
Odpowiedź:
Odpowiedź jak na Pytanie nr 1.

Pytanie 3.
Ponadto, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dane te będą uwzględniały przykłady
nadużyć i będą stosownie oznaczone, jeżeli tak to w jaki sposób?
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie wskazywać typowań nadużyć. Jest to zadanie dla uczestnika konkursu.

Pytanie 4.
Kiedy będą dostępne dane do analizy? Dopiero po złożeniu wniosku? Bo na innych konkursach są one
udostępnione.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak na Pytanie nr 1.

Pytanie 5.
Czy można by było uzyskać już obecnie informacje na temat tego, jakie rodzaje informacji będą
zawarte w udostępnionym zbiorze danych (opis kolumn tabeli)? Oraz jak duży będzie ten zbiór (liczba
rekordów)?
Odpowiedź:
Odpowiedź jak na Pytanie nr 1.

Pytanie 6.
Jeżeli planujemy dostarczyć wniosek drogą mailową, to czy powinniśmy ręcznie podpisać wniosek i
wysłać do Pani skan? Czy w inny sposób?
Odpowiedź:
Zgodnie z punktem 8.1 b Regulaminu konkursu dwuetapowego skan podpisany ręcznie nie będzie
traktowany jako skuteczne złożenie Wniosku. Wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pytanie 7.
Czy informacja o dopuszczeniu do konkursu zostanie ogłoszona 30 listopada, czy wcześniej?
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Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem konkursu dwuetapowego informacja o dopuszczeniu nie pojawi się wcześniej
niż 30 listopada – punkt 8.

Pytanie 8.
Proszę o wyjaśnienie dotyczące udzielenia pełnomocnictwa w Konkursie dwuetapowym na Moduł
Wykrywania Nadużyć w ramach pilotażu GovTech Polska prowadzonego przez Zamawiającego
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CA.511.1.2018).
Wątpliwość budzi konstrukcja wzoru, a mianowicie:
Ja, niżej podpisany […], należycie umocowany do samodzielnej reprezentacji […] z siedzibą w […]
(„Spółka”), niniejszym ustanawiam:
Pana / Panią […]
pełnomocnikiem Spółki
Pierwsza część zdania sugeruje, że ktoś reprezentujący jakiś podmiot upoważnia kogoś, ale kogo? Do
reprezentacji Spółki powołanej na czas konkursu. Z drugiej strony „Spółka” w nawiasach odnosi się do
podpisującego pełnomocnictwo.
Albo czegoś nie rozumiem, albo coś jest nie tak. Ponadto Pełnomocnictwo dotyczy wniosku, a tam
nie występuje pojęcie Spółki.
Proszę o dookreślenie wzoru pełnomocnictwa dla dwóch przypadków:
1.

firma x udziela pełnomocnictwa firmie y oraz

2.

osoba fizyczna udziela pełnomocnictwa firmie y

Inną opcją jest zgoda Państwa na dopuszczenie adekwatnej zmiany we wzorze pełnomocnictwa.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wzór pełnomocnictwa określony w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu
może zostać wykorzystany przez uczestników konkursu w przypadku, w którym uczestnik konkursu
zamierza działać za pośrednictwem pełnomocnika. Wzór ten może być wykorzystany przez
uczestników konkursu, ewentualnie zmieniony w zależności od sytuacji faktycznej lub też uczestnicy
mogą zastosować pełnomocnictwo opracowane we własnym zakresie.

ZMIANA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Regulaminu Konkursu:
1. Pkt 8.1. Regulaminu Konkursu otrzymuje brzemiennie:
„Złożenie podpisanego Wniosku jest warunkiem koniecznym zgłoszenia uczestnictwa
w Konkursie. Uczestnik składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz
z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr
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1 do Regulaminu w terminie od dnia ogłoszenia Regulaminu do dnia 3 grudnia 2018 roku do
godziny 10:00. Wniosek może być składany:
a.

pisemnie - osobiście lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego (liczy się data
i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego) oznaczonej dopiskiem na
kopercie „NIE OTWIERAĆ PRZED 3 grudnia 2018 g. 10:00 KONKURS dwuetapowy na
moduł wykrywania nadużyć ”;

b.

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wzp@csioz.gov.pl, przy
czym w takiej sytuacji Wniosek stanowiący załącznik do wiadomości email musi być
podpisany

podpisem

elektronicznym

weryfikowanym

za

pomocą ważnego

kwalifikowanego certyfikatu (przesłanie skanu dokumentu podpisanego odręcznie nie
będzie traktowane jako skuteczne złożenie Wniosku);
c.

za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP, każdorazowo podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
i Eksploatacji Systemów
Teleinformatycznych
(-) Aneta Kulma
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