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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest „Wykonanie analizy technicznej do studium wykonalności w
ramach projektu pn. „E - zdrowie dla Mazowsza 2””
W związku z wniesionymi zapytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w
przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia zapisy Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

Pytanie nr 1
dot. Wymagania 1.1.3.
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie tutaj przez usługę realizowaną w sposób tradycyjny i jaki
jest poziom szczegółowości tych usług. W najbardziej skrajnym przypadku wymagać można rozpisania
wszystkich procesów realizowanych w szpitalu co jest zadaniem realizowanym w projektach mających na celu
wdrożenie norm ISO / akredytacji / zarządzania procesowego.
Prosimy o podanie listy usług do opisania lub ich łącznej liczby dla wszystkich podmiotów lub określenie, że
opisowi podlegać będzie maksymalnie …. Liczba usług, których lista zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
W obecnym brzmieniu OPZ to wymaganie jest zbyt niedookreślone aby można było rzetelnie i nie nadmiarowo
skalkulować ofertę.
Odpowiedź:
Usługa realizowana w sposób tradycyjny jest to usługa świadczona drogą stacjonarną, której świadczenie nie jest
zautomatyzowane, wymaga udziału pacjenta oraz drugiej osoby i obsługiwana jest głównie w oparciu o dokumentacje
papierową.
Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do OPZ oraz ze względu na charakter Projektu, zakres usług do
opisania powinien dotyczyć procesów realizowanych na rzecz pacjenta analogowo, które w przyszłości będzie można
realizować w postaci e-usług ułatwiających funkcjonowanie placówki i dostęp do oferowanych przez nią świadczeń
zdrowotnych.

Pytanie nr 2
dot. Wymagania 1.3

Czy Zamawiający dopuści aby ankiety zostały przeprowadzone w systemie teleinformatycznym? Oryginałami
ankiet będą wtedy dane z systemu wraz z informacją o tym kto i kiedy ze strony podmiotu leczniczego
zatwierdził daną ankietę.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami projektu Umowy § 6 ust.4: „Opis stanu istniejącego stanowiącego element Zadania 1 oraz Zadnia 2,
o którym mowa w OPZ, zostanie wykonany przez Podmiot ekspercki na podstawie przeprowadzonych wizyt eksperckich
w siedzibach Partnerów Projektu oraz u Zamawiającego, umawianych ze wskazanymi przedstawicielami Partnerów
Projektu i Zamawiającego. Podmiot ekspercki zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o ustalonych
terminach wizyt oraz o każdej ewentualnej zmianie tych terminów.”
Pytanie nr 3
dot. Wymagania 2.2.4
Do ankiet jakiej grupy interesariuszy należy przyporządkować to wymaganie?
Odpowiedź:
Wymaganie 2.2.4. dotyczy ankiet przeprowadzonych z pacjentami z województwa mazowieckiego.
Pytanie nr 4
dot. Wymagania 2.2.3
Ze względu na bardzo szeroki zakres analizy z pkt 1 oraz krótki czas realizacji zamówienia czy Zamawiający
dopuści usunięcie tego wymagania i bazowanie w opisie potrzeb tej grupy interesariuszy na powszechnie
dostępnych wynikach takich badań publikowanych przez Federację MyPacjenci, Narodowy Fundusz Zdrowia
czy BioStat. Są to badania z ostatnich trzech lat i wydają się być wystarczające jeżeli chodzi o rozpoznanie
potrzeb (badania BioStat i NFZ realizowane były na reprezentatywnej grupie).
Poniżej linki:
"Polak u lekarza – raport z II fali badania” (https://www.biostat.com.pl/img/UserFiles/polak-u-lekarza-2/Polak-ulekarza-II-fala-badania-BioStat.pdf)
"Badanie opinii pacjentów na temat organizacji opieki koordynowanej” (https://akademia.nfz.gov.pl/wpcontent/uploads/2017/06/RAPORT_KOŃCOWY_v3.pdf)
SYSTEM INFORMACJI, JAKIEGO OCZEKUJĄ PACJENCI – Wyniki sondażu opinii pacjentów i obywateli
https://mypacjenci.org/wp-content/uploads/2018/09/System_informacji_raport_final.pdf
Odpowiedź:
Podane ogólnodostępne publikacje bazują na próbie około 1000 osób z terenu całego kraju. Zgodnie z zapisami OPZ
punkt 2.2.3.: ”w zakresie pacjentów – dla co najmniej 1200 osób z województwa mazowieckiego”, oczekiwaniem
Zamawiającego jest przeprowadzenie przez Podmiot ekspercki ankiety na próbie co najmniej 1200 osób z terenu
województwa mazowieckiego.
Pytanie nr 5
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 4 dot Wymagania 2.2.3 Wykonawca wskazuje, że dane o
możliwości korzystania z usług elektronicznych przez mieszkańców województwa mazowieckiego są dostępne
w raportach CBOS w dowolnym zakresie.
Prosimy o sprecyzowanie, o jakie usługi elektroniczne chodzi? Odpowiedź na to pytanie będzie podstawą do
przeprowadzenia prawidłowej wyceny oferty.
Odpowiedź:
Zapis OPZ punkt 2.2.3. „(…) możliwości korzystania z usług elektronicznych dotyczących służby zdrowia na terenie
województwa mazowieckiego” dotyczy usług obecnie realizowanych analogowo, które w przyszłości będzie można

realizować w postaci e-usług ułatwiających funkcjonowanie placówki i dostęp do oferowanych przez nią świadczeń
zdrowotnych.

Pytanie nr 6
dot. Wymagania 2.2.6
Jakiego punktu dotyczy ww. wymaganie?
Odpowiedź:
Wymaganie dotyczy punktu 2.2.5.

Pytanie nr 7
dot. Wymagania 3.1
Czy Zamawiający dysponuje wykazem danych wejściowych, które przekaże na potrzeby zrealizowania analizy w
ujęciu procentowym? Jakimi danymi dysponuje Zamawiający w kontekście zadania nr 3 które przekaże jako
materiał inicjalny?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje przekazania materiału inicjalnego oraz nie dysponuje wykazem danych wejściowych, które
przekaże na potrzeby zrealizowania analizy w ujęciu procentowym.
Zamawiający oczekuje analizy usług elektronicznych (e-usługi), które realizowane są na rzecz pacjenta na terenie
całego województwa mazowieckiego.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom
biorącym udział w postępowaniu, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl
oraz dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
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