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Warszawa, dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

 

 Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa 

 

Odwołujący: 

 

Comarch Healthcare S.A. 

al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków 

tel.: 12 646 10 00 

fax: 12 646 11 00 

e-mail: healthcare@comarch.pl 

 

Zamawiający: 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock,  

tel.: +48 22 779 20 61 

fax: +48 22 779 46 71  

e-mail: sekretariat@zozmswia.pl 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług medycznych 

Otwarty Otwock” (Znak sprawy: ZP 2- 2018). 

 

ODWOŁANIE 

Przedmiot zamówienia: 

Budowa i wdrożenie „Elektronicznej platformy usług medycznych Otwarty Otwock”. 

 

Numer ogłoszenia: 

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 19.04.2018 r. pod numerem:  

2018/S 076-168917. 

 

Comarch Healthcare S.A. (dalej „Odwołujący”), na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 4 i art. 182 

ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) wnosi odwołanie  

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od: 

▪ czynności Zamawiającego polegającej na sporządzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej „SIWZ”) w sposób niezgodny z przepisami ustawy Pzp. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 
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▪ art. 91 ust. 1, 2 i 2d ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez określenie kryterium oceny 

ofert „Funkcjonalności dodatkowe Sytemu” w sposób niejednoznaczny i niezrozumiały oraz 

uniemożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawców, a ponadto naruszający 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 

▪  art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny  

i niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na 

sporządzenie oferty oraz utrudniający uczciwą konkurencję; 

▪ art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz  

art. 91 ust. 1, 2 i 2d ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez sformułowanie zasad 

prowadzenia prezentacji wymagań podstawowych (obligatoryjnych) oraz dodatkowych 

(punktowanych) w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. 

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i o nakazanie 

Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania.  

W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu (art. 

186 ust. 2 Pzp), Odwołujący żąda od Zamawiającego dokonania czynności zgodnej z powyższym żądaniem 

odwołania. 

 

Legitymacja do wniesienia odwołania: 

Odwołujący ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, ponieważ jako podmiot prowadzący 

działalność w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia jest jego potencjalnym wykonawcą. Jednak 

na skutek czynności Zamawiającego, Odwołujący może ponieść szkodę, ponieważ niezgodna z ustawą treść  

SIWZ, uniemożliwia Odwołującemu złożenie oferty na realizację Zadania 1. Gdyby Zamawiający nie 

naruszył wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp, Odwołujący mógłby złożyć korzystną ofertę i 

uzyskać przedmiotowe zamówienie. 

 

Termin na wniesienia odwołania: 

Niniejsze odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu określonego w art. 182 ust. 2 pkt 1  

w zw. z art. 185 ust. 8 ustawy Pzp, bowiem publikacja ogłoszenia oraz zamieszczenie SIWZ miały miejsce 

w dniu 19.04.2018 r. 

 

Doręczenia kopii odwołania Zamawiającemu: 

Odwołujący przekazał kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

(dowód w załączeniu). 

 

Wpis od odwołania 

Wpis od odwołania w kwocie 15 000,00 zł został uiszczony przelewem na rachunek bankowy Urzędu 

Zamówień Publicznych – zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 
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odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (dowód  

w załączeniu).  

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”, 

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp, sporządził SIWZ w sposób naruszający przepisy ustawy Pzp. W związku z tym stało się konieczne 

sformułowanie zarzutów przedstawionych w niniejszym odwołaniu. 

 

 

 

I. Prezentacja funkcjonalności polegającej na współpracy z infokioskami 

 

Zamawiający w Rozdziale XIV SIWZ – „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”, sformułował kryterium 

„Funkcjonalności dodatkowe Systemu” (F), któremu przypisał wagę 30%: 

 

Kryterium Waga 
[%] 

Liczna 
punktów 

Sposób oceny 

F – Funkcjonalności 
dodatkowe Systemu 

30% 30 Za każdą dodatkową funkcjonalność wskazaną w Załączniku 
nr 11 do SIWZ Wykonawca otrzyma 3 pkt. Zamawiający 
przyzna maksimum 30 pkt w ramach tego kryterium po 
przeprowadzonej prezentacji Systemu, potwierdzającej, że 
System posiada wskazane przez Wykonawcę funkcjonalności. 

 

Zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawca za każdą dodatkową funkcjonalność wskazaną  

w Załączniku nr 11 otrzyma 3 pkt. Posiadanie wskazanej funkcjonalności potwierdzone zostanie w toku 

prezentacji Systemu.  

Z kolei w Załączniku nr 11 do SIWZ – „Wykaz oferowanych funkcjonalności dodatkowych”, w pkt 1 została 

podana następująca funkcjonalność dodatkowa związana ze współpracą z infokioskami, czyli 

samoobsługowymi urządzeniami elektronicznymi, pełniącymi rolę interaktywnych punktów 

informacyjnych:  

Lp Opis wymagania Oferowanie 

spełnienia 

(TAK/NIE) 

A B C 

1. Podsystem musi posiadać funkcjonalności współpracy z infokioskami w celu 

umożliwienia: 

▪ wykonania samodzielnej rejestracji na urządzeniu (infokiosku) ustawionym w 

dowolnym miejscu w placówce lub poza nią, 

▪ sprawdzenia przez pacjenta historii wizyt w jednostce, 
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▪  dokonania rejestracji na dzień dzisiejszy jak i na przyszłość, 

▪ sprawdzenia i potwierdzenia przybycia do lekarza na wizytę w danym 

▪ dniu 

 

W dalszej kolejności odnieść się należy do treści Załącznika nr 3 do SIWZ – „Sposób i zakres prezentacji 

Systemu”, gdzie w pkt 3 – „Opis sposobu oraz harmonogramu prezentacji Systemu” w ppkt 6, 7 i 9 

Zamawiający przewidział następujące zasady: 

6) Na potrzebę przeprowadzenia prezentacji Systemu Wykonawca na dzień prezentacji zapewni projektor 

multimedialny i drukarkę współpracujące z komputerem dostarczonym w zestawie demonstracyjnym 

oraz komplet kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do przeprowadzenia prezentacji 

Systemu. 

7) Zamawiający zapewni na potrzeby przeprowadzenia prezentacji Systemu salę, ekran, oraz możliwość 

podłączenia komputera z wersją demonstracyjną Systemu, projektora i drukarki Wykonawcy do sieci 

elektrycznej – 230V / 50Hz. 

9) W trakcie prezentacji komputer z próbką nie może się łączyć bezprzewodowo z innymi komputerami. 

Nie można także korzystać z przenośnych urządzeń pamięci (pen drive, CD itp.) Można natomiast 

wpisywać lub korygować dane z klawiatury. 

 

Odwołujący wskazuje, że powyższe wymagania wykluczają możliwość przeprowadzenia prezentacji 

funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 11 do SIWZ pkt 1, polegającej na współpracy z infokioskami.  

Jest tak ponieważ nie jest możliwe zaprezentowanie realizacji wymagania w zakresie „wykonania 

samodzielnej rejestracji na urządzeniu (infokiosku) ustawionym w dowolnym miejscu w placówce lub poza 

nią”. Do zaprezentowania takiej funkcjonalności konieczny jest bowiem infokiosk. Natomiast zgodnie  

z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, infokiosk nie jest elementem wchodzącym w skład zestawu 

demonstracyjnego, co chociażby wynika z Rysunku nr 1 (str. 2 Załącznika nr 3) oraz zacytowanego powyżej 

ppkt 7 w ramach pkt 3 - „Opis sposobu oraz harmonogramu prezentacji Systemu”. Ponadto przyjęcie, że 

infokiosk powinien zostać dostarczony w ramach próbki (wersji demonstracyjnej) prowadziłoby do 

nielogicznych rezultatów. Już sam fakt dostarczenia infokiosku jako załącznika do oferty prowadziłby do 

znacznych trudności z uwagi na gabaryty takiego urządzenia, bowiem średnia wysokość infokiosków  

wynosi ok. 150 cm, a waga ok. 60 kg. Należy również zwrócić uwagę na problem z zaprezentowaniem 

wymagania wykonania rejestracji na urządzeniu ustawionym poza placówką. Postanowienie ujęte w 

Załączniku nr 3 pkt 3 – „Opis sposobu oraz harmonogramu prezentacji Systemu” ppkt 1 wskazuje jako 

miejsce prowadzenia prezentacji siedzibę Zamawiającego, więc placówkę leczniczą, co wyklucza 

ustawienie urządzenia poza placówką. 

Podsumowując, Odwołujący zwraca uwagę, że Zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób 

uniemożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez Wykonawców w ofertach  

(w wypełnionych załącznikach nr 11 do SIWZ).  

 

Żądanie: 

W związku z powyższym Odwołujący żąda nakazania Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ 

polegającej na wyłączeniu z zakresu prezentacji zadeklarowanej funkcjonalności dotyczącej współpracy  
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z infokioskami (załącznik nr 11 do SIWZ, lp. 1 Wykazu oferowanych funkcjonalności dodatkowych) i uznanie 

iż wystarczające jest oświadczenie Wykonawcy złożone w kolumnie C Wykazu. 

 

II. Prezentacja funkcjonalności związanych ze sterowaniem ruchem pacjentów (Lp. 2 i 3 w ramach 

Wykazu oferowanych funkcjonalności dodatkowych)     

 

Odwołujący zwraca uwagę, iż analogicznie jak w przypadku funkcjonalności związanej ze współpracą  

z infokioskami, również nie jest możliwe potwierdzenie w trakcie prezentacji posiadania funkcjonalności 

związanych z podsystem  sterowaniem ruchem pacjentów. 

Lp Opis wymagania Oferowanie 

spełnienia 

(TAK/NIE) 

A B C 

2. Podsystem sterowania ruchem pacjentów przy gabinetach musi spełniać 

wymagania: 

▪ Moduł sterowania ruchem pacjentów musi być zintegrowany z modułem 

Rejestracja/Poradnia tj. korzystać ze wspólnej bazy pacjentów, rejestracji i 

personelu. 

▪ W trakcie rejestracji musi istnieć możliwość nadania indywidualnego numeru 

kolejkowego dla pacjenta w celu obsługi gabinetowego systemu przyzywowego. 

Jednocześnie lekarz na liście pacjentów przewidzianych do przyjęcia musi mieć 

możliwość przywołania pacjenta co skutkować będzie wyświetleniem 

indywidualnego numeru kolejkowego pacjenta na wyświetlaczu przy gabinecie 

i/lub wyświetlaczu zbiorczym (korytarzowym). 

▪ Podsystem musi posiadać funkcjonalność współdziałania i sterowania 

wyświetlaczem graficznych (panel LCD/tablet) przy gabinecie / gabinetach 

lekarskich. tj.: 

o prezentacji informacji na temat lekarza zalogowanego do systemu w 

tym gabinecie, 

o zajętości lekarza – „trwa wizyta”, 

o o numeru przyjmowanego pacjenta. 

 

3. Podsystem sterowania ruchem pacjentów musi mieć możliwość sterowania 

wyświetlaczami również w zakresie: 

a. konfiguracji gabinetów które ma obsługiwać wskazany wyświetlacz (jako 

wyświetlacz przy jednym gabinecie lub w poczekalni obsługujący 

wskazane gabinety), 

b. wyświetlania zdjęcia, imienia i nazwiska oraz specjalizacji lekarza, który 

przyjmuje w danym gabinecie, 

c. zmiany kolorystycznej interfejsu, 

d. wyświetlania dodatkowych informacji np. o planowanych akcjach 

profilaktycznych prowadzonych w placówce, 

e. dźwiękowego powiadomienia pacjentów o fakcie zaproszenia kolejnego 

pacjenta do gabinetu. 
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Moduł sterowania ruchem pacjentów to tzw. „system kolejkowy”, na który składa się nie tylko 

dedykowane oprogramowanie, ale również sprzęt w którego skład (oprócz drukarek) wchodzą również 

wyświetlacze graficzne (panele LCD/tablety). Wykonawcy nie będą w stanie pokazać, iż powyższe 

wymagania są realizowane przez oferowane rozwiązanie gdyż w ramach próbki stanowiącej Wersję 

demonstracyjną Systemu nie dostarcza się wyświetlacza graficznego (panelu LCD/tabletu). Należy bowiem 

raz jeszcze przypomnieć, iż w skład Wersji demonstracyjnej Systemu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

Zamawiającego wchodzi jedynie komputer przenośny. To oczywiste, że bez wyświetlaczy, w trakcie 

prezentacji, nie będzie można pokazać realizacji takich wymagań jak: 

 „przywołanie pacjenta, co skutkować będzie wyświetleniem indywidualnego numeru kolejkowego 

pacjenta na wyświetlaczu przy gabinecie i/lub wyświetlaczu zbiorczym (korytarzowym)”  

lub, 

  „współdziałania i sterowania wyświetlaczem graficznych (panel LCD/tablet) przy gabinecie 

/gabinetach lekarskich” 

Podsumowując, Odwołujący zwraca uwagę, że Zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób 

uniemożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez Wykonawców w ofertach  

(w wypełnionych załącznikach nr 11 do SIWZ).  

 

Żądanie: 

W związku z powyższym Odwołujący żąda nakazania Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ 

polegającej na wyłączeniu z zakresu prezentacji zadeklarowanej funkcjonalności dotyczącej podsystemu 

sterowania ruchem pacjentów (załącznik nr 11 do SIWZ, lp. 2 i 3 Wykazu oferowanych funkcjonalności 

dodatkowych) i uznanie iż wystarczające jest oświadczenie Wykonawcy złożone w kolumnie C Wykazu. 

 

Niezależnie od powyższego Odwołujący wskazuje, że Zamawiający zgodnie z ustalonymi kryteriami 

premiuje dostarczenie przez Wykonawcę podsystemu sterowania ruchem pacjentów spełniającego 

określone wymagania, przy czym nie jest jasne, czy na gruncie postanowień SIWZ, Wykonawca który 

zaoferował spełnienie wymagań dotyczących podsystemu starowania ruchem, musi również dostarczyć 

infrastrukturę sprzętową niezbędną do funkcjonowania takiego podsystemu, m.in.: drukarki, wyświetlacze 

graficzne (panele LCD/tablety) i w jakich ilościach. W SIWZ nie ma żadnych informacji na temat tego, czy 

Zamawiający dysponuje już sprzętem wchodzącym w skład podsystemu sterowania ruchem, czy też 

dopiero zamierza go nabyć w ramach przedmiotowego zamówienia.  

 

Żądanie: 

W związku z powyższym Odwołujący żąda nakazania Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ 

polegającej na jednoznacznym wskazaniu, czy Wykonawca oferując spełnienia wymagań w zakresie  

sterowania ruchem pacjentów (załącznik nr 11 do SIWZ, lp. 2 i 3 Wykazu oferowanych funkcjonalności 

dodatkowych) jest zobowiązany dostarczyć również infrastrukturę sprzętową niezbędną do 

funkcjonowania takiego podsystemu, a jeżeli tak, to o jakich parametrach technicznych i w jakich ilościach.   
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III. Prezentacja funkcjonalności pozwalającej na automatyczne sprawdzanie w systemie eWUŚ 

zarejestrowanych pacjentów. 

W załączniku nr 11 do SIWZ – „Wykaz oferowanych funkcjonalności dodatkowych” w Pp. 7 Zamawiający 

sformułował następujące wymaganie: 

Lp Opis wymagania Oferowanie 

spełnienia 

(TAK/NIE) 

A B C 

7. System pozwala na wielokrotne automatyczne sprawdzanie w systemie e- WUŚ 

zarejestrowanych pacjentów w godzinach zdefiniowanych przez Zamawiającego. 

 

 

Aby zaprezentować powyższe wymaganie konieczne jest podłączenie zestawu demonstracyjnego do sieci 

Internet, aby w  Systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców zweryfikować 

ubezpieczenie pacjenta. Dodatkowo w systemie, w bazie pacjentów, muszą znajdować się rzeczywiste, a 

nie testowe dane osób ubezpieczonych aby wiarygodnie sprawdzić wymaganą funkcjonalność. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

które będzie stosowane w terminie, w jakim będzie prowadzona prezentacja, takie dane (imię, nazwisko, 

PESEL pacjenta) nie mogą się bez jego wiedzy znajdować na wersji demonstracyjnej systemu.  

Mając na uwadze treść Załącznika nr 3 do SIWZ pkt 3 ppkt 7, z którego wynika, iż Wykonawca nie będzie 

miał możliwości korzystania z sieci Internet oraz potrzebę ochrony danych osobowych pacjentów, przyjąć 

należy, iż zaprezentowanie wymagania ujętego w załączniku nr 11 do SIWZ, lp 7 podczas prezentacji 

Systemu będzie niewykonalne.  

Żądanie: 

W związku z powyższym Odwołujący żąda nakazania Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ 

polegającej na wyłączeniu z zakresu prezentacji zadeklarowanej funkcjonalności pozwalającej na 

automatyczne sprawdzanie w systemie eWUŚ zarejestrowanych pacjentów (Załącznik nr 11 do SIWZ, lp 7 

Wykazu oferowanych funkcjonalności dodatkowych) i uznanie iż wystarczające jest oświadczenie 

Wykonawcy złożone w kolumnie C Wykazu. 

 

IV. Samodzielne prowadzenie Prezentacji przez Zamawiającego  

W ramach Załącznika nr 3 do SIWZ – „Sposób i zakres prezentacji Systemu” w pkt 1 Zamawiający umieścił 

ppkt 5 o następującej treści: 

 

„5) W ramach zestawu demonstracyjnego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć również ̇ nośnik 

danych, na którym znajdować się będzie obraz dysku/dysków komputera. Dla każdego dysku, obraz musi 

być pojedynczym plikiem. Obraz dysku musi być wykonany w taki sposób, aby Zamawiający mógł 

samodzielnie dokonać ewentualnego odtworzenia „obrazu” komputera i przeprowadzić prezentację 
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Systemu. Dla każdego pliku obrazu dysku/dysków laptopa, musi/muszą być wytworzona suma kontrolna 

MD5. Wartość sumy kontrolnej - „cyfrowego odcisku” pliku/plików musi być wydrukowana i dołączona do 

zestawu demonstracyjnego. Wydruk z sumami kontrolnymi zostanie dołączony do zestawu 

demonstracyjnego.” 

Odwołujący kwestionuje powyższe postanowienie w zakresie w jakim Zamawiający przyznaje sobie prawo 

do przeprowadzenia samodzielnej prezentacji Systemu. Po pierwsze Zamawiający nie był wcześniej 

przeszkolony w zakresie użytkowania systemu i nie będzie miał wiedzy jak samodzielnie daną 

funkcjonalność w systemie odnaleźć i zaprezentować w taki sposób aby udowodnić, że jest ona zgodna  

z wymaganiami postępowania. Może to doprowadzić do sytuacji, w której dane wymaganie jest 

obiektywnie spełnione, ale nie zostanie prawidłowo zaprezentowane przez Zamawiającego, przez co 

oferta nie otrzyma należnych jej punktów.  

Żądanie: 

W związku z powyższym Odwołujący żąda nakazania Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ 

poprzez nadanie ppkt 5 następującego brzmienia:  

„5) W ramach zestawu demonstracyjnego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć również ̇ nośnik 

danych, na którym znajdować się będzie obraz dysku/dysków komputera. Dla każdego dysku, obraz musi 

być pojedynczym plikiem. Obraz dysku musi być wykonany w taki sposób, aby Wykonawca mógł dokonać 

ewentualnego odtworzenia „obrazu” komputera i przeprowadzić prezentację Systemu. Dla każdego pliku 

obrazu dysku/dysków laptopa, musi/muszą być wytworzona suma kontrolna MD5. Wartość sumy 

kontrolnej - „cyfrowego odcisku” pliku/plików musi być wydrukowana i dołączona do zestawu 

demonstracyjnego. Wydruk z sumami kontrolnymi zostanie dołączony do zestawu demonstracyjnego.” 

 

V. Brak danych do migracji w zakresie kolejki oczekujących  

W załączniku nr 1A do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne i 

niefunkcjonalne Systemu” na str. 11, Zamawiający umieścił następujące wymaganie: 

Wymagania dla systemu baz danych WP PRÓBKA 

ID.OGBD.17. Migracja danych w zakresie kolejki oczekujących (około 3 tys. 
rekordów). 

TAK  

 

Dodatkowo w Załączniku nr 1A do SIWZ na str. 4 znajduje się zapis: 

Opis stanu obecnego:  

W szpitalu MSWiA w Otwocku za obsługę̨ „części białej”(HIS) odpowiada system Medicus.  

Z powyższych opisów i dokumentów wynika, ze Zamawiający obecnie posiada system Medicus firmy 

Atende jednak nie ma jednoznacznej informacji iż kolejki oczekujących prowadzone i raportowane są z 

posiadanego systemu. Wykonawca może jedynie przypuszczać, że tak jest.  
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Wskazać należy, że – aby możliwe było przygotowanie wyceny oraz przeprowadzenie migracji – 

Zamawiający musi przedstawić w opisie przedmiotu zamówienia wszystkie niezbędne dane związane z 

przeniesieniem danych z obecnego do nowego systemu.  

Taki opis przedmiotu zamówienia, w którym Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy żadnych 

jednoznacznych informacji ani danych czy parametrów dotyczących eksploatowanych systemów 

informatycznych, w sposób rażący narusza zasady uczciwej  konkurencji oraz dyrektywy ustawowe  

w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest w świetle ustawy 

Pzp, do takiego opisu przedmiotu zamówienia, który nie preferuje żadnego z wykonawców oraz zapewnia 

równy dostęp do wiedzy o przedmiocie zamówienia. Rażącym naruszeniem sposobu opisu przedmiotu 

zamówienia jest fakt, że Zamawiający zakłada, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek  ustalenia wymagań i 

warunków technicznych migracji danych w zakresie kolejki oczekujących.  

Żądanie: 

W związku z powyższym Odwołujący żąda nakazania Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ 

polegającej na: 

1) podaniu nazwy, wersji i producenta systemu z którego ma nastąpić migracja danych kolejek 

oczekujących oraz zapewnienie danych do migracji w postaci plików CSV lub XLS zawierających dane 

do migracji wraz z dokumentacją umożliwiającą pełną identyfikację zawartości tych plików. 

2) zapewnieniu dostępu do plików sprawozdawczych do NFZ z obecnego systemu za 2 wsteczne miesiące 

liczone od uruchomienia nowego systemu (czyli 2 ostatnie sprawozdawane do NFZ pliki z obecnego 

systemu), celem sprawdzenia poprawności zmigrowanych danych.  

 

Mając na uwadze tak sformułowane zarzuty i argumentację na ich poparcie, niniejsze odwołanie zasługuje 

na uwzględnienie. 

Odwołujący zastrzega możliwość przedstawienia dodatkowej argumentacji oraz wskazania dalszych 

dowodów w piśmie procesowym lub w trakcie rozprawy. 

 

z poważaniem,  

 

 

Załączniki: 

1) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej; 

2) KRS Odwołującego; 

3) dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu; 

4) dowód uiszczenia wpisu od odwołania. 








