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Otwock, dnia 28 grudnia 2017 r. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

Tel: 22 779 46 71 

www.zozmswia.pl 

sekretariat@zozmswia.pl  

 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY MSWiA  

W OTWOCKU 

 

zaprasza do udziału w dialogu technicznym 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-

POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA 

MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. 

 

prowadzonym na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz Regulaminu prowadzenia dialogu 

technicznego 

 

 

I. CEL I PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO: 

1. Celem prowadzonego dialogu jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym 

do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz postanowień umowy w postępowaniu na Zakup zintegrowanego 

systemu usług medycznych. Punktem wyjścia do osiągnięcia celu, jaki Zamawiający stawia 

przedmiotowemu dialogowi technicznemu, jest materiał pn. „Projekt koncepcyjny do SW 

Specyfikacja sprzętu i oprogramowania” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej informacji o 

zamiarze przeprowadzania dialogu technicznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, o którym mowa powyżej realizowane będzie w ramach projektu pn. 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST 

E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI 

DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020. 

2. Podstawowe informację pozyskiwane w ramach dialogu technicznego obejmują m.in.: 

a. budowa/rozbudowa i wdrożenie systemu informatycznego Szpitala 

zawierającego: 

i. HIS (Szpitalny System Informacyjny),   

http://www.zozmswia.pl/
mailto:sekretariat@zozmswia.pl
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ii. PACS (System Archiwizacji Obrazu i Komunikacji), 

b. system aplikacyjny – dedykowany dla szpitala zintegrowany system usług 

telemedycznych (e-usługi), 

c. spełnienie wymogu współpracy z systemami i rejestrami zewnętrznymi, 

d. zakup sprzętu informatycznego (serwery, macierze), 

e. rozwiązań informatyczno-sprzętowych, szacowanej wartości proponowanego 

rozwiązania wraz z wdrożeniem, szkoleniem oraz gwarancją, warunki i czas 

wdrożenia, sposób realizacji zamówienia zgodnie ze specyfiką Zamawiającego, 

f. jakości, w tym parametrów technicznych, właściwości estetycznych i 

funkcjonalnych oferowanego rozwiązania. 

 

II. WARUNKI I ZASADY DIALOGU TECHNICZNEGO  

1. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest: 

a. jest złożenie wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, sporządzonego 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji o zamiarze 

przeprowadzania dialogu technicznego wraz z dokumentem poświadczającym 

należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w 

niniejszym Ogłoszeniu, 

b. doświadczenie w dostawie i wdrożeniu Systemu zawierającego co najmniej HIS, 

PACS, e-usługi – 2 wdrożenia z referencjami, w tym jedno wdrożenie oferowanego 

systemu o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN brutto, 

c. dostarczenie wersji elektronicznej, edytowalnej dokumentacji funkcjonalnej 

oferowanego rozwiązania wraz z opisem sposobów integracji. 

2. W celu przeprowadzenia Dialogu Zamawiający powoła Komisję. 

3. Dialog będzie miał charakter jawny. 

4. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych 

udziałem w dialogu technicznym, w terminach określonych przez Zamawiającego. 

5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim w formie pisemnej, drogą 

elektroniczną oraz w formie spotkań w siedzibie Zamawiającego. W przypadku formy innej niż 

pisemna każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

informacji/dokumentów. Do dokumentów przedstawianych w językach obcych powinno być 

załączone  tłumaczenie na język polski. 

6. Temat spotkań realizowanych w ramach dialogu technicznego zostanie określony przez 

Zamawiającego. 

7. O proponowanym terminie spotkania podmioty zainteresowane udziałem w dialogu 

technicznym zostaną poinformowane w formie pisemnej lub elektronicznie – na adres wskazany 

we wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, z wyprzedzeniem minimum pięciu dni.  

8. Spotkania w ramach dialogu technicznego zostaną przeprowadzone w siedzibie 

Zamawiającego, doprecyzowanie zagadnień może nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej. 

9. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu z wybranym 

Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do 

osiągnięcia celu Dialogu. 

10. Serwery Zamawiającego są w ciągłym użyciu i nie ma możliwości zmiany przeznaczenia tych 

serwerów na potrzeby prezentacji podczas dialogu. Dlatego na czas prezentacji systemu 

Uczestnik dostarczy konieczny hardware i software. 

11. Ze strony Wykonawcy uczestniczyć może w dialogu maksymalnie 5 osób jednocześnie. 

12. Koszty związane z uczestnictwem w dialogu technicznym ponoszą Uczestnicy. Koszty 

uczestnictwa w dialogu technicznym nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, nawet 

wówczas, gdy pomimo przeprowadzonego dialogu technicznego nie zostanie wszczęte 

postępowanie ani udzielone jakiekolwiek zamówienie. Za udział w dialogu technicznym 

podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. 
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13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 

14. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości  

o jakiekolwiek zamówienia publiczne. 

15. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. 

 

III. WYKORZYSTANIE INFORMACJI I PRAW AUTORSKICH 
1. Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym udzielają bezwarunkowej zgody na 

wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji 

przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i postanowień umowy. 

2. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworów stanowiących 

przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody 

Zamawiającemu, na wykorzystanie utworu w całości lub części na potrzeby przygotowania 

dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzenie i korzystanie z opracowań, jak 

również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw 

osób trzecich. 

3. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu, ani po jego zakończeniu, informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), o ile 

spełnione zostaną warunki określone w ust. 4. 

4. W przypadku, gdyby oferta lub składane wraz z nią̨ dokumenty zawierały informacje, 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, podmiot uczestniczący w dialogu technicznym powinien w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzec, nie później niż̇ w terminie spotkania, które spośród przedstawionych 

informacji stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą̨ być́ udostępniane. Informacje te 

powinny być́ umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą̨ połączone i 

ponumerowane, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. W przypadku dokonania 

zastrzeżenia podmiot uczestniczący w dialogu technicznym zobowiązany jest załączyć́ 

uzasadnienie podstaw faktycznych i prawnych zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa 

określonych informacji. Niezałączenie uzasadnienia będzie świadczyło o nieodpowiednim 

zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, co skutkować́ będzie odtajnieniem zastrzeżonych 

elementów.   
5. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

dialogu technicznego wymaga wiedzy specjalistycznej, Zamawiający może powołać biegłych 

lub innych doradców. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności na zasadach 

określonych w ust. 4. 

6. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworów 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych podmiot 

przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody na wykorzystanie takiego utworu (w 

całości lub w części) do przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy, w tym praw 

zależnych do utworu, rozporządzania i korzystania z opracowań utworu, z zastrzeżeniem 

poniższych postanowień. 

7. Uczestnik dialogu technicznego przenosi na Zamawiającego prawo majątkowe do utworów 

stanowiących przedmiot praw autorskich przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu 

technicznego na potrzeby Zamawiającego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na polach 

eksploatacji obejmujących: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania dowolną techniką 

oraz w dowolnej ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez 

dyskietki, płyty CD i DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, 
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poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), 

zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, 

b. pamięci wprowadzane do pamięci komputera,  

c. prawa do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w 

innej sieci komputerowej, 

d. w zakresie obrotu oryginałami lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

e. publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne niekomercyjne udostępnienie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

8. Uczestnik dialogu z dniem przekazania Zamawiającemu utworów stanowiących przedmiot 

praw autorskich, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do tych 

utworów. 

9. Przeniesienie praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot praw autorskich zostanie 

potwierdzone oświadczeniem uczestnika dialogu technicznego o przeniesieniu autorskich  praw 

majątkowych. 

10. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów przekazanych przez Uczestników w toku 

dialogu przechodzą na Zamawiającego bez wynagrodzenia.  

11. Uczestnik udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i nieodwołalnego upoważnienia 

do wykonywania autorskich praw osobistych i zrzeka się ich wykonania w zakresie 

przekazywanych w trakcie dialogu technicznego utworów stanowiących przedmiot praw 

autorskich. 

12. Uczestnik dialogu technicznego zapewnia, że wykorzystywanie przez Zamawiającego utworów 

przekazanych w toku dialogu nie będzie naruszało praw osób trzecich.  

13. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub zarzutów w związku 

z korzystaniem przez Zamawiającego (lub wskazane przez niego osoby/podmioty) z wytworów 

powstałych z korzystania z  utworów przekazanych w trakcie dialogu, uczestnik zobowiązany 

jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie 

uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym 

związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.  

 

IV. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE 

DO DIALOGU TECHNICZNEGO 
1. Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego należy składać́ w SP ZOZ SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY MSWiA W OTWOCKU ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, w 

sekretariacie w terminie do 05 stycznia 2018 r. godz. 10:00. 

2. Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym, które złożą wnioski o dopuszczenie do dialogu 

technicznego zostaną zawiadomione o terminie spotkania.   
3. Wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 

uczestniczącego w dialogu technicznym. Jeżeli uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny podmiot uczestniczący w dialogu 

technicznym (odpisu z właściwego rejestru) to do wniosku należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na 

reprezentanta podmiotu uczestniczącego w dialogu technicznym przez osoby do tego 

upełnomocnione. 

4. Zamawiający może zastosować jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów 

przekazanych w zgłoszeniu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania wezwania. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą 

wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego po wyznaczonym terminie lub nie uzupełniły 

na wezwanie kompletu dokumentów. 
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Od decyzji Zamawiającego w toku dialogu technicznego, nie przysługują podmiotom 

uczestniczącym w dialogu technicznym żadne środki odwoławcze. 

 

 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA w Otwocku 

 /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Karolina Gąsowska 

e-mail: sekretariat@zozmswia.pl 

tel. 22 776 46 71 w. 37 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego 

2. „Projekt koncepcyjny do SW Specyfikacja sprzętu i oprogramowania”  

mailto:sekretariat@zozmswia.pl
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Załącznik nr 1  

 

Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego 

 

Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu (działających wspólnie podmiotów) składam(y) 

niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: 

 

Zakup zintegrowanego systemu usług medycznych, w ramach projektu pn. „Elektroniczna platforma 

usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 

2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1„E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym 

MSWiA w Otwocku. 

 

Dane podmiotu (podmiotów działających wspólnie – w przypadku wniosku wspólnego należy wskazać 

pełnomocnika) 

 

1. Nazwa, imię i nazwisko Wnioskodawcy ………………………………………………. 

Siedziba i adres Wnioskodawcy ……………………………………………………….. 

Tel. …………………… fax …………………….. e-mail……………………………… 

 

2. Nazwa, imię i nazwisko Wnioskodawcy ………………………………………………. 

Siedziba i adres Wnioskodawcy ……………………………………………………….. 

Tel. …………………… fax …………………….. e-mail……………………………… 

 

3.  (dane pełnomocnika) 

Nazwa, imię i nazwisko pełnomocnika ………………………………………………… 

Siedziba i adres pełnomocnika …………………………………………………………. 

Tel. ………..……………… fax ………………….. e-mail…………………………… 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji o zamiarze przeprowadzenie dialogu technicznego 

i wyrażam gotowość do udziału w dialogu technicznym oraz udzielam bezwarunkowej zgody na 

wykorzystanie przez SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku przekazanych w trakcie 

dialogu technicznego informacji oraz „utworów” stanowiących przedmiot praw autorskich, na potrzeby 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które dialog 

techniczny poprzedza włącznie z prawem dokonywania w nich zmian, jak również zapewniam, że 

wykorzystanie ich przez Szpital nie będzie naruszało praw osób trzecich.  

 

 

…………………………………, dnia ……………………..    

 

 

…………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do 

występowania w imieniu 

Wnioskodawcy 

 

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest 

upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy/Wnioskodawców. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 
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Wykaz dostaw dot. warunku udziału w postępowaniu: 

L

p. 

Zamawiający 
(nazwa, adres i nr telefonu do 

osoby odpowiedzialnej za 

wdrożenie) 

Nazwa wdrożonego Zintegrowanego 

Systemu Informatycznego  

Opisać wdrożony system 

informatyczny (jeżeli była 

dostawa sprzętu – proszę 

wskazać sprzęt) 

Nazwa (jeśli dotyczy) i wartość 

zrealizowanego projektu 

brutto 

 ( w tym Zintegrowany System,  

w tym sprzęt ) 

Czas wykonania zamówienia  

od …………….. r. 

 do ……...………r. 

(wskazać miesiąc/rok) 

A B C D E F 

1. 

 

Usługa polegająca na \ wdrożeniu 

Zintegrowanego Systemu 

zawierającego co najmniej HIS, 

PACS, e-usługi o wartości nie 

mniejszej niż 500.0000 zł. brutto 

(podać nazwę systemu 

informatycznego)  

……………………………………….. 

   

2. 

 

Usługa polegająca na \ wdrożeniu 

Zintegrowanego Systemu 

zawierającego co najmniej HIS, 

PACS, e-usługi o wartości nie 

mniejszej niż 500.0000 zł. brutto 

(podać nazwę systemu 

informatycznego)  

………………………………………

.. 

 

  

3. 

 

Usługa polegająca na \ wdrożeniu 

Zintegrowanego Systemu 

zawierającego co najmniej HIS, 

PACS, e-usługi o wartości nie 

mniejszej niż 500.0000 zł. brutto 

(podać nazwę systemu 

informatycznego)  

………………………………………

.. 

 

  

W imieniu Zgłaszającego:  

 


