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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 
pkt. 1 ustawy Pzp na udostępnienie licencji programów do pozyskiwania danych z SZOI NFZ, AP-DiLO 
wraz usługą raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danych dla 
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie 
Nr sprawy TP-318/22/DW. 

 

Zasady oraz opis oceny prezentacji oferowanego oprogramowania 

 i mechanizmów do samodzielnej analizy danych 

1. Zgodnie zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w Rozdz. XV, Zamawiający 
wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbki 
oferowanego oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane oprogramowanie odpowiada 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.  
Próbkę oferowanego oprogramowania Wykonawca składa zgodnie z wytycznymi i terminem 
wskazanym w Rozdz. XV SWZ . 

2. Zamawiający w trakcie oceny i badania złożonych ofert wezwie pisemnie każdego Wykonawcę do 
przeprowadzenia prezentacji oferowanego oprogramowania w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni. 

3. Prezentacja oferowanego oprogramowania ma na celu weryfikację i ocenę wymaganych 
funkcjonalności oferowanego oprogramowania wg wytycznych opisanych w pkt. 11. 

4. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 2, potwierdzi 
wskazany termin i godzinę prezentacji oprogramowania oraz wskaże osobę/osoby, które będą 
przedstawicielami Wykonawcy. W przypadku, gdy przedstawicielem Wykonawcy nie będzie osoba 
upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Wykonawca dołączy stosowne 
pełnomocnictwo. 

5. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do komputera o parametrach: 
1) Procesor Intel Core 2 Duo lub nowszy; 
2) Pamięć RAM 4 GB lub więcej; 
3) Zainstalowany system Windows w wersji 7 lub wyżej; 
4) Zainstalowana baza danych MS SQL w wersji 2008 lub wyższej; 
5) Zainstalowany MS Excel w wersji 201 lub wyższej; 
6) Wolna przestrzeń na dysku minimum 10 GB; 
7) Podłączenie do Internetu o szybkości download minimum 512 kbt/s; 
8) Podłączenie do drukarki. 

 
6. Złożoną przez Wykonawcę próbkę, Zamawiający udostępni Wykonawcy 60 minut wcześniej przed 

zaplanowaną godziną rozpoczęcia prezentacji. 

7. Wykonawca zainstaluje przeznaczone do prezentacji oprogramowanie na udostępnionym przez 
Zamawiającego sprzęcie. Zamawiający zapewni dostęp do komputera 60 minut wcześniej przed 
zaplanowaną godziną rozpoczęcia prezentacji. 

8. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie, przewidzianym dla 
przeprowadzenia prezentacji oprogramowania, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.  

9. W trakcie prezentacji oferowanego oprogramowania będą obecne osoby wchodzące w skład 
Komisji przetargowej powołanej dla niniejszego postępowania oraz Wykonawca i/lub 
Przedstawiciele Wykonawcy, którego zaoferowane oprogramowanie będzie prezentowane. 

10. Prezentacja będzie obejmować weryfikację działania oprogramowania i mechanizmów do 
samodzielnej analizy danych. Weryfikacja spełnienia wymagań funkcjonalnych podczas prezentacji 
nie zwalnia Wykonawcy od zapewnienia spełnienia wszystkich wymagań określonych w SWZ/OPZ 
przez oferowane rozwiązanie, co będzie zweryfikowane podczas procedury odbioru.  
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11. Prezentacja oferowanego oprogramowania będzie obejmowała następujące funkcjonalności:  
 

L. p. 
Zakres wymaganych funkcjonalności prezentowanego 

oprogramowania (próbki) 

Sposób oceny 

zaprezentowanej 

funkcjonalności 

oprogramowania 

 

1. 

Przedstawienie informacji logicznie w grupach umożliwiające 

szybką informację nt. procentu wykonania ryczałtu, procentu 

wykonania poszczególnych grup logicznych oraz 

poszczególnych punktów umów 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

2. 
Przedstawienie informacji o wykonaniu poszczególnych 

zakresów świadczeń dla wybranej komórki organizacyjnej 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

3. 

Przedstawienie informacji o wykonaniu w systemie SZOI, w 

systemach szpitalnych obok siebie umożliwiając analizę 

odchyleń 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

4. 
Przedstawienie informacji o realizacji świadczeń w ostatnich 3 

latach obok siebie umożliwiając porównanie wykonania 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

5. 
Przedstawienie możliwości symulacji wykonania zakresów 

świadczeń na koniec roku  

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

6. 
Przedstawienie raportów prewencyjnych z danych 

pochodzących z AP-DiLO 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

7. 
Przedstawienie raportów statystycznych z danych 

pochodzących z AP-DiLO 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

8. 
Przedstawienie mechanizmów automatycznego importowania 

zbiorów danych z baz szpitalnych 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

9. 
Przedstawienie mechanizmów automatycznego importowania 

zbiorów danych z SZOI w zakresie realizacji kontraktu 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

10. 
Przedstawienie mechanizmów wskazujących na kwoty 

możliwe do przesunięć w zakresach świadczeń 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

11. 
Przedstawienie działania i prezentacja wynikowych danych z 

narzędzi importujących dane z SZOI 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

12. 
Przedstawienie działania i prezentacja wynikowych danych z 

narzędzi importujących dane z AP-DiLO 

„SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” 

 

12. Zamawiający dokona oceny zaprezentowanych funkcjonalności oprogramowania na zasadzie 
„SPEŁNIA” – „NIE SPEŁNIA”. Nie spełnienie chociażby jednej z wymienionych wyżej funkcjonalności 
skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego prezentowanego oprogramowania za 
niespełniające wymagań SWZ/OPZ. Oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

13. Wykonawca i/lub Przedstawiciele Wykonawcy muszą być przygotowani do udzielania odpowiedzi 
na pytania członków Komisji przetargowej dotyczące prezentowanych rozwiązań w ciągu trwania 
weryfikacji. 
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14. Zamawiający przeznacza na prezentację oferowanego oprogramowania tj. ocenę wg wskazanych 
wyżej warunków maksymalnie 3 godziny.  

15. Wszelkie koszty przeprowadzenia prezentacji ponosi Wykonawca. 
16. Jeżeli w trakcie prezentacji wystąpi błąd Zamawiający dopuszcza jego usunięcie w trakcie okresu 

trwania prezentacji. Opóźnienie z tym związane nie powoduje przesunięcia terminu zakończenia 
prezentacji.  

17. Przez błąd Zamawiający rozumie niepoprawne funkcjonowanie narzędzia, niestabilność, 
spowolnienie działania lub inne zdarzenie znacząco utrudniające lub uniemożliwiające weryfikację 
zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami SWZ/OPZ zadeklarowanymi przez 
Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie. 

18. Wykonawca ma prawo do dokończenia prezentacji tylko jeden raz po usunięciu powstałej awarii. 
W przypadku ponownego wystąpienia awarii, oferowane rozwiązanie zostanie uznane za 
niespełniające wymagań SWZ/OPZ. Oferta będzie podlegała odrzuceniu. 

19. Przebieg prezentacji zostanie udokumentowany sporządzonym protokołem dokumentującym 
przebieg wykonanych czynności podpisany przez Członków Komisji przetargowej oraz Wykonawcę 
i/lub Przedstawicieli Wykonawcy. 

20. Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 77 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zwróci 
Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki. 

21. Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 77 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zwróci Wykonawcy, 

którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, na jego wniosek, złożoną próbkę. 

 
 

 


