
 

 

 

 
 

Załącznik nr 11 do SIWZ 

Uzasadnienie zastosowania wymagania uczestnictwa w realizacji systemu teleinformatycznego o 

którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późń. zm.) dla konkretnych ról projektowych 

(Architekt, Ekspert ds. hurtowni, Analityk biznesowo-systemowy, Analityk w obszarze szyny 

usług, Ekspert ds. standardów wymiany danych) o których mowa w Rozdziale IV podrozdział I 

ust. 1 pkt 3) SIWZ. 

Zamawiający - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest beneficjentem 

Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 

cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), realizowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007 – 2013, Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej 

administracji „Dotacje na Innowacje” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Przedmiotem 

Projektu 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. Należy wskazać, iż 

realizacja tego Projektu ma kluczowe znaczenie dla stworzenia fundamentu do poprawy 

jakości i ciągłości usług świadczonych obywatelom w dziedzinie ochrony zdrowia, 

zapewnienia bezpieczeństwa danych obywateli, zwiększenia liczby e-usług oraz wpłynąć 

może na rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności. Zwrócić też trzeba uwagę na 

szeroki aspekt społeczny związany z realizacją Projektu P1 – zgodnie z jego założeniami 

bezpośrednio zainteresowanych wynikami jego wdrożenia są następujące grupy 

potencjalnych jego interesariuszy: 

 Usługobiorcy – ok. 38 mln osób. 

 Pracownicy medyczni – ok. 500 tys. osób. 

 Usługodawcy – ok. 125 tys. podmiotów. 

 Apteki – ok. 12 tys. podmiotów. 

 Administracja publiczna – ok. 2,9 tys. podmiotów. 

 Płatnicy – Narodowy Fundusz Zdrowia, podmioty realizujące świadczenia resortowe 

(m.in. MON, MSW, ABW). 

Wynikiem prawidłowej realizacji Projektu będzie szeroko rozumiana poprawa jakości 

świadczeń zdrowotnych, szczególnie istotna z punktu widzenia najliczniejszej grupy 

użytkowników końcowych – pacjentów. Realizacja tego ogólnego celu przejawiać ma się, 

zgodnie ze studium wykonalności Projektu w realizacji celów szczegółowych postawionych 

przed tym Projektem, tj.: 

1) Poprawa jakości obsługi pacjentów - postrzegana przede wszystkim jako wzmocnienie 

jakości świadczeń zdrowotnych poprzez podniesienie jakości i dostępności informacji o 

stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych. Dodatkowo nastąpi również 
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usprawnienie obsługi pacjenta poprzez umożliwienie realizacji elektronicznych usług 

związanych ze świadczeniem usług medycznych i ich rozliczaniem (np. elektroniczna 

recepta, elektroniczne skierowanie czy elektroniczne zwolnienie lekarskie), 

2) Planowanie opieki zdrowotnej - Projekt P1 umożliwi administracji publicznej 

przeprowadzenie kompleksowych analiz statystycznych w sektorze ochrony zdrowia w 

oparciu o szeroki zakres wiarygodnych danych. Przyczyni się to do sprawnego 

planowania i rozwoju obszaru e-Zdrowia w Polsce. Realizacja Projektu będzie stanowić 

również wsparcie dla sprawowania przez administrację publiczną efektywnego 

monitorowania świadczeń oferowanych i realizowanych przez usługodawców. 

3) Elektroniczne rozliczenia - realizacja Projektu pozwoli na szybsze oraz łatwiejsze 

dokonywanie rozliczeń pomiędzy usługodawcami (w tym aptekami), a wybranym 

płatnikiem, 

4) Zarządzanie kryzysowe - w wyniku realizacji Projektu podmioty publiczne (w tym 

przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny 

Inspektorat Sanitarny, NFZ oraz pozostali płatnicy) uzyskają możliwość pozyskiwania 

informacji umożliwiających bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia, 

5) Zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie 

obszaru ochrony zdrowia - cel ten będzie realizowany zgodnie z założeniami polityki 

Unii Europejskiej o zapewnieniu interoperacyjności systemów w zakresie ochrony 

zdrowia. Elektroniczne systemy opieki zdrowotnej mają współpracować ze sobą w taki 

sposób, aby obywatelom UE zapewnić swobodę w przemieszczaniu się, przy 

jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego dostępu do ich danych medycznych na terenie 

całej Wspólnoty. Realizacja tego celu będzie elementem wspierającym podjęte przez 

Komisję Europejską inicjatywy e-Zdrowia ułatwiające pomoc medyczną dla osób 

podróżujących do innych krajów i mieszkających za granicą, 

6) Zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych - realizacja Projektu ma 

na celu utworzenie rozwiązań informatycznych, które umożliwią gromadzenie i 

przetwarzane wiarygodnych danych o zdarzeniach medycznych. Dane te będą mogły być 

dalej wykorzystywane do celów profilaktyki i leczenia pacjenta, jak również do celów 

planowania opieki zdrowotnej i zarządzania kryzysowego. 

Realizacja projektu, którego łączny budżet przekracza 700 000 000 złotych, jest niezwykle 

złożona i skomplikowana, a biorąc pod uwagę dodatkowo fakt współfinansowania tego 

przedsięwzięcia ze środków unijnych istotne jest przede wszystkim to, że musi zakończyć się 

ona w ściśle określonym terminie (nie później niż do końca 2014 r.). Przygotowując się do 

realizacji Projektu Zamawiający – mając na uwadze z jednej strony konieczność prawidłowej 

jego realizacji, z drugiej zaś zachowanie jak najwyższej konkurencyjności wśród podmiotów 

ubiegających się o jego wykonanie –  zdecydował się (w wyniku przeprowadzenia szeregu 

prac analitycznych i planistycznych, w tym z ekspertami Inicjatywy Jaspers) na dokonanie 

podziału całego przedmiotu zamówienia na cztery części (tzw. Strumienie). W dniu 11 lutego 

2011 r. Zamawiający wszczął w tym przedmiocie postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego wynikiem było zawarcie umów z Wykonawcami części II, III i IV. W 
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związku z dużą wartością udzielanych zamówień, licznymi odwołaniami oraz postępowaniem 

skargowym umowy te ostatecznie zostały zawarte dopiero w dniu 15 czerwca 2012 r.  

Niestety, w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach którego wyłoniono 

wykonawców Strumieni II – IV Zamawiający zmuszony był z uwagi na wyniki kontroli 

Prezesa UZP unieważnić postępowanie w części I. Nowe postępowanie zostało ogłoszone 

natychmiast po unieważnieniu poprzedniego postępowania (tj. w dniu 28 czerwca 2012 r.). W 

związku z powyższym przez cały okres od czasu zawarcia umowy na realizację Strumieni II-

IV (tj. od dnia 15 czerwca 2012 r.) do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą Strumienia I 

wybranego w kolejnym postępowaniu dużą część jego zadań zmuszony był wykonywać sam 

Zamawiający, korzystając przy tym z zasobów innych wykonawców realizujących umowy w 

ramach Projektu. Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej już w dniu 22 

października 2012 r. zawarcie umowy stało się możliwe dopiero w dniu 31 lipca 2013 r. Było 

to wynikiem skorzystania przez Wykonawców z przysługujących im środków ochrony 

prawnej (w tym skargi do sądu okręgowego na korzystne dla Zamawiającego orzeczenie 

Krajowej Izby Odwoławczej, który w ramach zabezpieczenia roszczeń skarżącego wydał 

postanowienie w zakazie zawarcia umowy przez CSIOZ z wybranym Wykonawcą). 

Postępowanie przed sądem okręgowym także zakończyło się wyrokiem pomyślnym dla 

Zamawiającego i po tym wyroku zawarta została umowa. 

Dodatkowo w okresie grudzień 2014 r. - luty 2015 r. doszło do zmiany Integratora 

w Projekcie P1, co wygenerowało kolejne opóźnienia oraz przesunięcie terminu realizacji 

Projektu P1 do 15 grudnia 2015 r. poprzez aneks do porozumienia o dofinansowanie z 

Instytucją Wdrażającą. 

Należy podkreślić, iż rola Wykonawcy Strumienia I, biorąc pod uwagę realizację całego 

Systemu P1, jest niewątpliwie szczególna. Przedmiotem jego prac oprócz stworzenia 

Podsystemów informatycznych o kluczowym znaczeniu dla całego rozwiązania (w 

szczególności „Szyna Usług” z którą integrować mają się wszystkie podsystemy pozostałych 

wykonawców) miało być przeprowadzenie wszystkich procesów związanych z odbiorami 

Podsystemów od wszystkich Wykonawców Systemu P1 oraz integracją ich oprogramowania 

na poziomie Usług Systemu P1. Mając na uwadze, iż przez okres ponad roku od rozpoczęcia 

prac wykonawców Strumieni II, III i IV Wykonawcy Strumienia I nie tylko nie rozpoczął 

prac, ale nie został w ogóle wybrany, to sytuacja ta spowodowała brak możliwości 

zrealizowania Projektu P1 w pierwotnie zakładanym kształcie. Wobec powyższego 

Zamawiający zmuszony został do realizacji własnymi siłami lub przy pomocy wykonawców 

uczestniczących już w realizacji Projektu działań, które co do zasady miały stanowić część 

zadań Wykonawcy Strumienia I, a bez realizacji których nie istniała możliwość wykonywania 

zadań przez pozostałych wykonawców realizujących projekt (Strumieni II – IV). Do 

najistotniejszych zagadnień, które stanowiły elementy przedmiotu zamówienia zdefiniowane 

w SIWZ, a które – w związku z przedłużającym się procesem wyboru Wykonawcy 

Strumienia I – zmuszony był zrealizować Zamawiający, należą przede wszystkim zadania 

dotyczące: 

1) zaprojektowania architektury Platformy P1,  
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2) zaprojektowania oprogramowania dedykowanego platformy P1 w zakresie podsystemów 

wchodzących w skład Strumienia I, opracowania definicji Podsystemów Strumienia I dla 

całości Projektu P1, w tym opracowania projektów wykonawczych wymaganych dla 

rozpoczęcia ich budowy przez Wykonawcę Strumienia I wraz z uzgodnieniem tego 

materiału z pozostałymi Wykonawcami Systemu P1, 

3) wykonania analizy szczegółowej oraz opracowania wymagań i przypadków użycia dla 

platformy P1 w zakresie adekwatnym do zakresu podsystemów wchodzących w skład 

Strumienia I, 

4) przeprowadzenia integracji oprogramowania Wykonawców Systemy P1 dla Etapu VI, w 

tym w szczególności przygotowanie i utrzymanie środowiska integracyjnego, 

przygotowania i przeprowadzenia testów integracyjnych oprogramowania wytworzonego 

dla Etapu VI. 

Powyższe zadania zostały wykonane przez Zamawiającego przy udziale wykonawców 

świadczących usługi eksperckie. Realizacja tych zadań przez Zamawiającego spowodowała 

konieczność wykorzystania zasobów eksperckich w sposób bardziej intensywny niż było to 

planowane. Powyższe dotyczy zwłaszcza umowy zawartej w wyniku postępowania CSIOZ-

WZP.6151.45.2012 oraz postępowania CSIOZ-WZP.6151.12.2014. 

Dlatego też w chwili obecnej Zamawiający wobec faktu  nieplanowanego wcześniejszego 

wyczerpania środków w ramach poprzednich umów na doradztwo eksperckie oraz 

przedłużenia terminu realizacji Projektu P1 do 15 grudnia 2015 r. stoi przed koniecznością 

zapewniania ciągłości funkcjonowania zespołów specjalistycznych funkcjonujących w 

ramach Projektu P1 po stronie Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający wprowadził 

dla konkretnych ról projektowych wymagania związane z wcześniejszym uczestnictwem w 

realizacji Projektu P1. Należy podkreślić, że wymagania te zostały postawione dla 

konkretnych (nie wszystkich a tylko kluczowych) ról, a nie na doświadczenie konkretnego 

Wykonawcy. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (zakup godzin eksperckich, a 

nie konkretnych produktów) istnieje możliwość składania ofert przez dowolnych 

wykonawców którzy będą w stanie pozyskać do realizacji zamówienia osoby spełniające 

wymagania dla poszczególnych ról. 


