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Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (NFZ)  
ul. Grójecka 186 
02-390 Warszawa 
 

Dialog prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej 

"ustawą". 

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym 

 

Przedmiot dialogu technicznego 

W związku z przygotowaniami do uruchomienia nowego projektu, którego celem będzie 

wdrożenie narzędzi służących do uzyskania niezaprzeczalności opisu zdarzenia medycznego 

oraz silnych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania na potrzeby systemu Rejestru 

Usług Medycznych II (RUM II) dla Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zapraszamy 

do  udziału w dialogu technicznym. Celem dialogu jest: 

1. Pozyskanie informacji o oferowanych na rynku narzędziach elektronicznej 

identyfikacji osób fizycznych w tym specjalistów medycznych i 

świadczeniobiorców (pacjentów) w oparciu o karty elektroniczne; 

2. Pozyskanie informacji o posiadaniu stosownych certyfikatów „SSCD” wydanych 

przez ciało wyznaczone w rozumieniu regulacji UE dot. podpisu elektronicznego 

oraz przebiegu, warunków i czasochłonności procesu certyfikacji; 

3. Pozyskanie informacji o możliwych algorytmach podpisywania pojedynczego 

zdarzenia medycznego za pomocą kart „SSCD”; 

4. Pozyskanie informacji o mechanizmach osadzania kluczy i certyfikatów podpisu 

elektronicznego i identyfikacji on-line na kartach elektronicznych „SSCD”; 

5. Pozyskanie informacji o mechanizmach osadzania na kartach elektronicznych 

obiektów i struktur danych; 

6. Uzyskanie informacji o mechanizmach dostępu do obiektów na karcie i 

mechanizmów uwierzytelnienia; 

7. Uzyskanie informacji o sposobach modyfikacji warstwy elektronicznej karty po jej 

przekazaniu do użytkowania, w tym osadzanie nowych struktur danych, jak 

również nowych apletów; 

8. Uzyskanie informacji o narzędziach umożliwiających modyfikację struktur danych 

na karcie i możliwości wykorzystania tych narzędzi dla różnych typów kart; 

9. Pozyskanie informacji o mechanizmach fizycznych zabezpieczeń kart i ograniczeń 

z tym związanych, biorąc pod uwagę fakt że jedna z kart może zawierać zdjęcie 

posiadacza; 
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10. Pozyskanie informacji w zakresie dostępnych technologii produkcji kart i 

wykorzystywanych materiałów oraz trwałości kart; 

11. Pozyskanie informacji w zakresie kluczowych uwarunkowań dla harmonogramu 

produkcji, personalizacji i dystrybucji zakładanego wolumenu kart; 

12. Pozyskanie informacji, jakie rozwiązania technologiczne dostępne na rynku nie są 

standardowe i mogą ograniczyć konkurencyjność; 

13. Oszacowanie kosztów poszczególnych elementów składowych zakupu, wdrożenia 

oraz dalszej eksploatacji projektowanego rozwiązania. 

 

Zasady prowadzenie dialogu 

1. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego 

do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w przedmiocie planowanego przedsięwzięcia. 

2. Po otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu komisja przeprowadza 

ocenę spełnienia warunków formalnych oraz przygotowuje harmonogram spotkań  

z zainteresowanymi podmiotami spełniającymi warunki formalne. 

3. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników 

związanych z udziałem w dialogu. 

4. Komisja zapewnia bieżące prowadzenie protokołu z dialogu, a przebieg spotkania 

jest rejestrowany w formie dźwiękowej. 

5. Dialog prowadzi się w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, wnioski  

(z wyłączeniem wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia), 

zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pomiędzy Zamawiającym 

oraz uczestnikami faksem lub drogą elektroniczną.  

6. Dialog ma na celu pozyskanie informacji do przygotowania opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Dialog będzie prowadzony do dnia, w którym 

Zamawiający pozyska brakujące informacje i będzie w stanie określić, w wyniku 

porównania rozwiązań proponowanych przez  uczestników dialogu, rozwiązanie 

lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia dialogu na każdym jego etapie 

bez podania przyczyn. 

8. O zakończeniu dialogu Komisja informuje wszystkie podmioty uczestniczące  

w dialogu. 

9. Od decyzji Zamawiającego w toku dialogu nie przysługują uczestnikom dialogu 

żadne środki odwoławcze. 
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10. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu 

przepisów art. 66 kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w 

rozumieniu przepisów ustawy, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. 

11. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postepowania na wybór partnera 

prawnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym, ani na wybór 

koncesjonariusza w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

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

o jakiekolwiek zamówienie publiczne. 

13. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot 

uczestniczący w  dialogu technicznym, nie później niż przed przekazaniem 

informacji zastrzegł, że  przekazywane, konkretnie wskazane informacje, nie mogą 

być udostępniane innym podmiotom.  

14. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie 13 musi być złożone w formie pisemnej. 

15. Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków o dopuszczenie do dialogu 

technicznego Zamawiający zawrze z zakwalifikowanymi Wykonawcami umowy  

o zachowaniu poufności, przekaże pytania szczegółowe, koncepcję w zakresie 

Projektu RUM II oraz przekaże informacje na temat terminu i miejsca spotkań. 

 

Warunki udziału w dialogu  

1. Wykonawca musi wykazać się niezbędną wiedzą i doświadczeniem tj. należytym 

wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

wniosków o udział w dialogu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie: 

a) dostawy kart poliwęglanowych o wolumenie co najmniej 1 000 000 sztuk do 

jednego odbiorcy.  

b) personalizacji i dostawy kart mikroprocesorowych stykowych o  wolumenie 

co najmniej 10 000 sztuk. 

lub 

c) ukończonym jednym wdrożeniem systemu zarządzającego kartami typu 

CAMS, w którym zarządza się wolumenem co najmniej 5 000 000 sztuk kart. 

Do dialogu zostaną dopuszczone podmioty spełniające łącznie wymagania a) i b) 

lub wymaganie c). Podmioty mogą posługiwać się wyłącznie referencjami 

własnymi. Korzystanie z referencji innych podmiotów jest wykluczone. 
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W celu udokumentowania spełnienia warunków dopuszczenia Wykonawca 

przedstawi własne oświadczenie oraz referencje podmiotu, na rzecz którego 

wykonana była praca (lub prace) określone w pkt. a) i b)  lub c). 

2. Podmioty, które przystępują do dialogu technicznego, zobowiązane są do 

przedłożenia: 

1) wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia; 

2) aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 

składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego) odpisu z 

właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej; 

3) wykazu wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

uwzględniane są również wykonywane) usług wraz dowodami 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane (lub są wykonywane) 

należycie.  

 

Informacja o sposobie porozumiewania z Wykonawcami 

Uprawnionymi pracownikami Zamawiającego do porozumiewania się Wykonawcami są 

(w dni robocze, od poniedziałku do piątku,  w godz. 8.00 – 15.00): 

1) w sprawach dotyczących strony techniczo-formalnej niniejszego postępowania: 

 imię i nazwisko: Dorota Brymas 

 tel.  + 48 22 572 62 54  

 e-mail: dorota.brymas@nfz.gov.pl  

2) w sprawach dotyczących aspektów merytorycznych udziału w dialogu: 

 imię i nazwisko: Jacek Biernacki  

 tel.  +48 22 572 64 75 

 e-mail: jacek.biernacki@nfz.gov.pl  

 

Miejsce oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego  

Wnioski należy składać w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, przy  

ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02. w terminie do 7 dni od ogłoszenia o dialogu 

tj. do dnia 17.12.2014 r. do godz. 12:00  

 

Do ogłoszenia załączono: 

Formularz wniosku (załącznik nr 1). 
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