
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 ( Dz. U. z 2018  r., poz. 1986  z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą". 

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym 

I. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO 

W związku z planowanym zamówieniem usługi stałego i kompleksowego testowania bezpieczeństwa 

systemów teleinformatycznych, obejmującej swoim zakresem m.in.: 

1) sporządzanie planów testowania poszczególnych systemów IT; 

2) cykliczne testowanie komponentów infrastruktury i aplikacji w środowiskach produkcyjnych i 

nieprodukcyjnych; 

3) efektywna identyfikacja rzeczywistych zagrożeń oraz luk bezpieczeństwa informacji; 

4) ocena rzeczywistego poziomu ochrony informacji, w tym ocena skuteczności 

zaimplementowanych mechanizmów bezpieczeństwa, 

5) opracowanie wytycznych w zakresie wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń oraz 

wzmacniania bezpieczeństwa, 

6) wsparcie i współpraca w zakresie skutecznego eliminowania zidentyfikowanych zagrożeń, 

7) dostarczenie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa systemów IT. 

zapraszamy do udziału w dialogu technicznym, zwanego dalej  „dialogiem” , którego głównym celem 

będzie pomoc w przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. usługi 

kompleksowego testowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Narodowym 

Funduszu Zdrowia. 

II. CELE DIALOGU TECHNICZNEGO: 

1. Pozyskanie informacji o dostępnych na rynku usługach stałej i kompleksowej weryfikacji 

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, 

2. Pozyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania: 

a. zakresu usługi adekwatnej do realnych potrzeb; 

b. wymagań dot. kompetencji zespołu testerów; 

c. skutecznej metody mierzenia jakości usługi;  

d. efektywnych metod odbioru i rozliczania produktów usługi. 

3. Określenie optymalnych kryteriów oceny ofert i warunków umowy w sprawie 
planowanego zamówienia. 

4. Oszacowanie kosztów planowanego zamówienia.  
5. Pomoc w przygotowaniu kompletnego i szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

III. ZASADY PROWADZENIE DIALOGU: 

1. Przeprowadzenie dialogu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie planowanego 

przedsięwzięcia.  



2. Po otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu Zamawiający  przeprowadzi  

ocenę spełnienia warunków formalnych oraz przygotuje harmonogram spotkań z 

zainteresowanymi podmiotami spełniającymi warunki formalne. 

3. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników związanych z 

udziałem w dialogu. 

4. Dialog będzie prowadzony  w języku polskim.  

5. Wszelkie oświadczenia, wnioski (z wyłączeniem wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do 

ogłoszenia), zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pomiędzy 

Zamawiającym oraz uczestnikami  drogą elektroniczną za pomocą Platformy Zakupowej. 

6. Dialog będzie prowadzony do dnia, w którym Zamawiający pozyska 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 Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty uczestniczące w 

dialogu. 

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

środki odwoławcze. 

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 postępowania 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 nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o  zamówienie publiczne. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU 

1. Wykonawca musi wykazać się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w realizacji usług  

kompleksowego testowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym 

realizacją co najmniej dwóch umów (kontraktów) na usługi świadczone dla podmiotu z 

sektora publicznego o wartości przekraczającej 100.000 zł brutto każda, przy czym 

Wykonawca zobowiązuje się podać dokładną wartości i zakres usług oraz daty 

wykonania i odbiorców oraz do załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi 

te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej 

wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te 

mogą spełniać łącznie. 

2. Wykonawcy mogą posługiwać się wyłącznie referencjami własnymi. Korzystanie z 

referencji innych podmiotów jest wykluczone. W celu udokumentowania spełnienia 

warunków dopuszczenia Wykonawca przedstawi własne oświadczenie oraz 

referencje podmiotu, na rzecz którego wykonane były usługi. Jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. 

dokumentów (referencji) – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosku. 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  



A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI  

Informacja o sposobie porozumiewania z Wykonawcami 

Uprawnionymi pracownikami Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są  

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

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

 imię i nazwisko: Anna Pawlak 
 tel.  +48 22 572 62 60 
 e-mail: anna.pawlak@nfz.gov.pl 

2) w sprawach dotyczących aspektów merytorycznych udziału w dialogu: 

 imię i nazwisko: Jacek Krasuski 
 tel. +48 22 572 63 92 
 e-mail: jacek.krasuski@nfz.gov.pl  

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski  należy złożyć w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, przy ul. 

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

dnia 05.04.2019 r. do godz. 12:00.  

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, w odniesieniu do:  

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą  

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie),  

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK),  

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia;  

informuję, że:  

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych 

mailto:anna.pawlak@nfz.gov.pl
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osobowych przetwarzanych w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia 

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego, działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz 

Zdrowia. 

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: e 

- mail: IOD@nfz.gov.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przeprowadzeniem dialogu technicznego związanego z planowanym  postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego na  usługi stałego i kompleksowego testowania bezpieczeństwa 

systemów teleinformatycznych”  prowadzonym na podstawie art. 31 pkt. a- c ustawy pzp;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez 

okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  



− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Do ogłoszenia załączono: 

1) wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego  (załącznik nr 1), 

3) wykaz usług (załącznik nr 2), 

3) oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (załącznik nr 3). 

  



 

  Załącznik nr 2  

 

...........................................  

(pieczęć wykonawcy) 

Wykaz zrealizowanych usług  

 

Lp. 

Nazwa i adres  podmiotu 

na rzecz którego 

wykonano usługę  

Charakterystyka zamówienia 

/Przedmiot zamówienia/ 

 

 

Okres realizacji 

zamówienia 

Początek Koniec 

1 2 3 4 5 

1         

2         

3         
 

 

..............................., dn. ...............................   

 

..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  

  



Załącznik nr 3 

 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

………………………………. 

(adres zamieszkania) 

………………………………. 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ……………………… Wykonawcę podczas realizacji 

umowy ….………………………. w siedzibie NFZ w ……………..…….….,  

z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w poufności wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas prowadzenia 

Dialogu Technicznego,  w  związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania o zamówienie 

publiczne,  którego przedmiotem będą  usługi stałego i kompleksowego testowania bezpieczeństwa 

systemów teleinformatycznych. 

Obowiązek zachowania poufności przez Wykonawcę pozostaje w mocy także po zakończeniu 

prowadzenia  Dialogu Technicznego, przez okres 3 lat od zakończenia jego  zakończenia.  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z prowadzeniem Dialogu Technicznego. 

Miejscowość, data Podpis Wykonawcy  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 – RODO), informuję, że: 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 

186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 02-390 Warszawa ul. Grójecka 186. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: IOD@nfz.gov.pl,   

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego 

Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).  

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, 

prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również 

profilowania.  

Konsekwencją niepodpisania oświadczenia może być niedopuszczenie do zapoznania się z dokumentacją techniczną  oraz 

funkcjonalną oraz kodami źródłowymi. 
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