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PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO 

DI-DRPI.041.13.2019

 BUDOWA APLIKACJI 

DO CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA SŁOWNIKAMI

Warszawa, 27 marca 2020 r.

I. Zamawiający

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie
ul. Rakowiecka 26/30 
02-528 Warszawa

II. Przedmiot dialogu technicznego 

Przedmiotem przeprowadzonego dialogu technicznego było pozyskanie wiedzy na temat 
możliwości budowy aplikacji do centralnego zarządzania słownikami, które powstają 
w Narodowym Funduszu Zdrowia, a następnie są wykorzystywane zarówno przez Fundusz, jak 
i podmioty zewnętrzne, takie jak np. świadczeniodawcy usług medycznych czy apteki. 

Określono, iż aplikacja powinna umożliwiać m.in. wprowadzanie, edycję i wizualizację danych 
słownikowych z zapewnieniem możliwości weryfikacji i walidacji tych danych  jak i również 
tworzenie oraz edycję struktur bazodanowych. 

Dialog ten stanowił element budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego 
Funduszu Zdrowia (ZSI NFZ).

III. Cele dialogu technicznego

1. Pozyskanie przez NFZ informacji o możliwości wykorzystania rozwiązań dostępnych 
na rynku, będących przedmiotem niniejszego dialogu.

2. Pozyskanie informacji na temat możliwości budowy na potrzeby Narodowego 
Funduszu Zdrowia rozwiązania dedykowanego, będącego przedmiotem niniejszego 
dialogu.
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3. Pozyskanie informacji na temat możliwości zastosowania środowiska deweloperskiego 
typu Low-Code na potrzeby budowy rozwiązania dedykowanego, będącego 
przedmiotem niniejszego dialogu. Środowisko to powinno zapewniać m.in.:

 różnorodność dostępnych elementów do budowania aplikacji,
 otwartość na integrację z innymi usługami, systemami bazodanowymi,
 możliwość tworzenia aplikacji za pomocą graficznego interfejsu użytkownika,
 możliwość dostosowywania formatek ekranowych interfejsu użytkownika,
 projektowanie układu kanwy formatki techniką przeciągnij i upuść,
 możliwość dodawania do formatki pól listy, list rozwijanych, przycisków, etc.,
 możliwość łączenia elementów formatki ekranowej ze źródłami danych 

(struktury bazodanowe),
 możliwość definiowania kolejności wyświetlania formatek ekranowych.

4. Pozyskanie przez Fundusz wskazówek i informacji niezbędnych do przygotowania 
Opisu Przedmiotu Zamówienia, sformułowania Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w tym również warunków kontraktowych, oszacowania wartości 
zamówienia oraz kosztów utrzymania systemu w postępowaniu dotyczącym budowy 
aplikacji do centralnego zarządzania słownikami w kontekście budowy nowego 
systemu informatycznego.

5. Pozyskanie informacji o optymalnych sposobach dystrybucji wytwarzanych 
słowników.

IV. Uczestnicy i przebieg dialogu technicznego

Dialog techniczny został ogłoszony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego 
Funduszu Zdrowia w dniu 6 sierpnia 2019 r.:

https://www.nfz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-dialogu-
technicznym,6571.html

Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego w wyznaczonym terminie (do 14 sierpnia 
2019 r. do godz. 12:00) zgłosiły 4 podmioty:

1. Comarch Polska S.A.
2. Konsorcjum KAMSOFT S.A. – ASSECO Poland S.A.
3. Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
4. SI Consulting Sp. z o.o.

Komisja zweryfikowała wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego w zakresie ich 
kompletności i merytorycznej zawartości oraz sprawdziła poprawność referencji. Do dalszych 
prac w ramach dialogu technicznego dopuszczono wszystkie 4 podmioty.

Dialog techniczny składał się z dwóch etapów spotkań ze wszystkimi zainteresowanymi 
podmiotami. Został on przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa, zarządzeniami 
i regulaminami Funduszu, w celu zachowania bezstronności i równego traktowania 
uczestników. 

https://www.nfz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-dialogu-technicznym,6571.html
https://www.nfz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-dialogu-technicznym,6571.html
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V. Efekty dialogu technicznego

Przeprowadzony dialog techniczny posłużył zebraniu informacji określonych w jego celach, 
wymienionych w punkcie II. „Przedmiot dialogu technicznego”. Zebrane informacje będą 
miały wpływ m.in. na opis przedmiotu zamówienia w następujących kwestiach: 

 zakres przedmiotu zamówienia, 
 kryteria oceny ofert w zamówieniu, 
 wymagania w zakresie zespołu wykonującego zadania po stronie wykonawcy.

W efekcie przeprowadzonych spotkań z zaproszonymi do dialogu technicznego wykonawcami, 
Zespół Programu budowy ZSI NFZ opracował protokoły, które mogą być użyte w toku 
dalszych prac koncepcyjnych, planistycznych i realizacyjnych Programu. 

Szczególną wartość przeprowadzonego dialogu stanowi pozyskany materiał merytoryczny oraz 
informacje uzyskane przez Zespół Programu budowy ZSI NFZ. Spotkania miały ściśle 
zaplanowany zakres i agendę, natomiast szereg poruszonych kwestii, zaprezentowanych 
przykładów i doświadczeń podmiotów pozwolił na zebranie unikalnej wiedzy, która może 
posłużyć do m.in. opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej postępowania 
objętego zakresem i planem Programu.
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