
 
 

Nr umowy RPOP.10.03.00-16-0003/17-00 

Tytuł projektu Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług  

w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu 

 

 W związku z trwającym postępowaniem konkursowym na świadczenie usługi Inżyniera Projektu 

dla SPZOZ Centrum, proszę o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień do zapisów SIWZ: 

 

1) Pytanie: Czy Zamawiający wydłuży okres udokumentowania posiadanej wiedzy i doświadczenia 

do 4 lat ? 

 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na udokumentowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia w okresie 

do 4 lat. 

 

2) Pytanie: Proszę o uszczegółowienie, co Zamawiający rozumie poprzez wykonanie analiz 

technicznych – czy w ramach usługi Inżyniera Projektu należy samodzielnie wykonać inwentaryzacje 

całego posiadanego sprzętu i oprogramowania przez Zamawiającego? 

Proszę o informację w jakim zakresie służby informatyczne Zamawiającego będą brały udział 

w projekcie? 

 
W rozumieniu Zamawiającego wykonanie analizy technicznej polega na zebraniu informacji 

od pracowników merytorycznych zatrudnionych w poszczególnych SP ZOZ-ach o posiadanym sprzęcie 

i wyposażeniu, jego ilości, parametrach oraz poziomie zaawansowania i wdrożenia dotychczas 

posiadanego oprogramowania medycznego oraz liczby posiadanych licencji.  

Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za realizację projektu na każdym etapie prac 

przygotowawczych, realizacyjnych i wdrożeniowych będą służyli swoim doświadczeniem, wsparciem 

i wiedzą. Pracownicy będą odpowiedzialni za racjonalne określenie potrzeb Zamawiającego w zakresie 

zakupu i wdrożenia oprogramowania medycznego, e-Portalu, sprzętu i wyposażenia. Na etapie realizacji 

umowy z Wykonawcą będą brali czynny udział przy odbiorach wdrażanych usług, a także odbioru 

sprzętu i wyposażenia. Ponadto będą monitorowały i zgłaszały Inżynierowi Projektu ewentualne 

zagrożenia na etapie realizacji umowy z Wykonawcą. 

 
3) Pytanie: Zamawiający używa katalogów otwartych przy tworzeniu zakresu obowiązków 

(kompleksowej, wszelkich) mając na uwadze odpowiednie przygotowanie oferty proszę 

o uszczegółowienie zakresu kompleksowej pomocy oraz wskazania wszelakich dokumentów, których 

oczekuje Zamawiający. Czy w ramach kompleksowej pomocy znajduje się np.: pomoc w wynajęciu sali 

na potrzeby dialogu technicznego, pomoc w zapewnieniu cateringu, itp., a dla przygotowania 

dokumentów np.: ogłoszenie o dialogu technicznym, zasady prowadzenia dialogu technicznego itp. 

 

Poprzez przygotowanie wszelkich dokumentów Zamawiający rozumie: 

- przygotowanie ogłoszenia o dialogu technicznym wraz z: 

a) określeniem celu dialogu technicznego; 

b) określeniem niezbędnych aspektów przedmiotu zamówienia; 

c) warunki udziału w dialogu przez Wykonawcę; 

d) wzór wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego; 

 

- sporządzanie protokołu z przeprowadzonego dialogu celem przygotowania opinii co do sugerowanych  

rozwiązań i propozycji technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający ogłosi dialog techniczny na podstawie kryteriów określonych przez Inżyniera Projektu. 

Ponadto sprawy organizacyjne tj. rezerwacja sali, catering, itp. pozostają po stronie Zamawiającego. 

 



4)   Pytanie: Czy przygotowanie opinii z wnioskami Inżynier Projektu ma wykonać na podstawie 

i wyłącznie własnych spostrzeżeń. ? 

 

Opinia z wnioskami Inżyniera Projektu zostanie wykonana przy współudziale pracowników 

merytorycznych zatrudnionych w SP ZOZ -ach odpowiedzialnych za realizację projektu. 

 

5) Pytanie: Czy w dialogu będzie uczestniczył tylko Inżynier  Projektu ? 

 

Po stronie Zamawiającego uczestniczyć będą pracownicy merytoryczni zatrudnieni w SP ZOZ-ach 

odpowiedzialni za realizację projektu . 

6) Pytanie: Czy po stronie Zamawiającego istnieje zespół wdrożeniowy z osobami merytoryczne 

odpowiedzialnymi za poszczególne obszary funkcjonalne SIWZ ?  

 

Na chwilę obecną nie został powołany zespół wdrożeniowy.  

 

7) Pytanie: Czy te osoby przygotują własne wnioski, rekomendacje i propozycje na podstawie, których 

Inżynier Projektu stworzy oczekiwaną przez Zamawiającego opinię ? 

 

Pracownicy merytoryczni zatrudnieni w SP ZOZ-ach przedstawią swoje wnioski, propozycje 

czy rekomendacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 

 

8)  Pytanie: Proszę u uszczegółowienie jakie warunki udziału Zamawiający ma na myśli.?  

 

Określenie warunków merytorycznych i technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia, mających 

na celu ograniczenie ryzyka wyboru Wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego 

lub w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo 

nienależytego wykonania zamówienia. 

 

9)  Pytanie: Proszę u uszczegółowienie sposobu przygotowania oferty, na czym wg Zamawiającego 

ma polegać sposób przygotowania oferty ? 

 

Sposób przygotowania oferty przez Inżyniera Projektu dotyczy jedynie kwestii merytoryczno 

– technicznych przedmiotu zamówienia. 

 

10) Pytanie: Zamawiający używa katalogów otwartych przy tworzeniu zakresu obowiązków 

(kompleksowej) mając na uwadze odpowiednie przygotowanie oferty proszę o uszczegółowienie 

zakresu kompleksowej pomocy, której oczekuje Zamawiający. Czy w ramach kompleksowej pomocy 

znajduje się pomoc Zamawiającemu w całej procedurze postępowania przetargowego, czy tylko 

w zagadnieniach merytorycznych przedmiotu zamówienia? 

 

 Zamawiający ma na myśli zagadnienia merytoryczne i techniczne związane z postępowaniem 

o udzielenie przedmiotu zamówienia, w tym udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach 

merytorycznych w trakcie trwania postępowania zamówienie publiczne bądź ewentualnych odwołań. 

 

11) Pytanie: Zamawiający używa katalogów otwartych przy tworzeniu zakresu obowiązków 

(kompleksowej) mając na uwadze odpowiednie przygotowanie oferty proszę o uszczegółowienie 

zakresu kompleksowej pomocy, której oczekuje Zamawiający. Czy w ramach kompleksowej pomocy 

w procesie realizacji Umowy, Zamawiający oczekuje pomocy np. w egzekwowaniu kar ? 

 
Zamawiający oczekuje merytorycznego nadzoru nad pracami Wykonawcy celem potwierdzenia 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich odstępstw, 

niezgodności, opóźnień przy realizacji przedmiotu umowy zarówno tych wynikających ze strony 

Wykonawcy jak i tych niezależnych od Wykonawcy celem ewentualnego naliczenia kar. Natomiast 

kwestie egzekwowania kar pozostają po stronie Zamawiającego. 

 



 

 

 


