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Informacja o rozpoczęciu konsultacji w sprawie 
specyfikacji planowanego zamówienia 
 
Do niniejszego postępowania  nie mają zastosowania przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego 
prowadzenia bez podawania przyczyn. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów uczestnikom konsultacji. 

Z tytułu uczestnictwa w konsultacjach na każdym ich etapie uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

 
I. KONSULTUJĄCY 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 
NIP: 525-234-71-83, REGON: 140278400 
 
 
II. PRZEDMIOT KONSULTACJI 
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) informuje, że w związku z realizacją 
badania naukowego rozpoczyna konsultacje dotyczące specyfikacji oraz harmonogramu realizacji 
części badania obejmującego:  
 
Identyfikację oraz charakterystykę wskaźników wykorzystywanych do oceny jakości, efektywności oraz 
innych aspektów udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej zarówno w ramach praktyki opieki zdrowotnej 
oraz klinicznych rejestrów pacjentów przez organizacje opieki zdrowotnej  w krajach o najbardziej 
zaawansowanej organizacji opieki zdrowotnej. 
 
Na potrzeby procesu konsultacji przyjmuje się następujące wyjściowe definicje pojęć, które mogą ulec 
modyfikacji w trakcie procesu konsultacji: 
 

• Jako wskaźnik należy rozumieć  jakościową i ilościową informację odnoszącą się do określonego 
aspektu opieki zdrowotnej, wskazującą na stan lub określającą stopień upowszechnienia 
świadczeń bądź poziom uzyskiwanych efektów. Z uwagi na stosowanie różnorodnych określeń  
znaczeniowo odpowiadających terminowi „wskaźnik”, obejmuje on również terminy bliskoznaczne 
np. mierniki, normy, standardy ilościowe. 
 

• Jako kliniczne rejestry pacjentów (kliniczne rejestry jakości, quality registers) należy rozumieć 
bazy danych gromadzące informacje dotyczące pojedynczych pacjentów (dane niezagregowane), 
pozwalające na ocenę  

o stosowanych kryteriów kwalifikacji 
o skuteczności terapii 
o bezpieczeństwa terapii - zdarzeń niepożądanych, powikłań, działań ubocznych itp. 
o zapotrzebowania na świadczenia 
o dostępności świadczeń 

 
• Jako organizacje opieki zdrowotnej, organizacje oraz instytucje należy rozumieć zarówno 

działające na szczeblu krajowym (takie jak ministerstwo, agenda rządowa, ubezpieczyciel, 
fundusz itp.) jak też lokalnym (samorząd, sieć szpitali, wydzielona opieka zdrowotna dla np. 
kombatantów); zarówno o charakterze publicznym jak i prywatne organizacje (w tym m.in. 
Veterans Administration, Kaiser-Permanente, AHRQ, Centers for Medicare and Medicaid 
Services, National Health Services, Institute for Healthcare Improvement, CDC, Institute of 
Medicine, Leapfrog Group, Consumer Reports Health. 
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• Jako kraje o najbardziej zaawansowanej organizacji opieki zdrowotnej należy rozumieć: Belgię, 
Holandię, Francję, Niemcy, Szwajcarię, Danię, Szwecję, Norwegię, USA, Kanadę, Australię i 
Nową Zelandię, Singapur 
 

 
W toku konsultacji sprecyzowana zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia w zakresie 
przedmiotu zamówienia obejmująca metodykę realizacji oraz oczekiwane efekty – które AOTMiT może 
wykorzystać do ogłoszenia Zapytania Ofertowego. AOTMiT w przygotowaniu powyższego może ale nie 
musi uwzględnić informacji i danych uzyskanych w toku konsultacji.  
Konsultacje nie dotyczą potencjalnych kryteriów oceny ofert, które AOTMiT określi wyłącznie we własnym 
zakresie. 
 
 
III. PROCEDURA KONSULTACJI 
 
Podmioty spełniające wymagania określone w punkcie IV poniżej, zainteresowane uczestnictwem w 
procesie konsultacji proszone są o przedstawienie koncepcji specyfikacji oraz harmonogramu 
przedmiotowego badania mailowo na adresy d.dziurda@aotm.gov.pl, sekretariat@aotm.gov.pl w terminie 
do 12 sierpnia 2016 r.  
 
Informacja o rozpoczęciu procedury konsultacji poza umieszczeniem na stronie internetowej zostanie 
równolegle rozesłana do podmiotów realizujących projekty analizy w zakresie oceny technologii 
medycznych oraz firm doradczych znajdujących się w bazach danych AOTMiT. Konsultujący zastrzega 
sobie prawo indywidualnej korespondencji z każdym z podmiotów składających propozycje w zakresie 
określonym w ogłoszeniu przed i po terminie wyznaczonych w paragrafie powyżej. Konsultacje będą 
prowadzone do momentu osiągnięcia celów określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia.  
 
Konsultacje będą miały charakter jawny. Uczestnicy konsultacji udzielają bezwarunkowej zgody na 
wykorzystanie przekazywanych w trakcie konsultacji informacji na potrzeby przygotowania specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. W razie przekazania AOTMiT w toku konsultacji utworów stanowiących 
przedmiot praw autorskich, uczestnik konsultacji udzieli bezwarunkowej i bezpłatnej zgody na 
wykorzystanie przez AOTMiT utworu w całości lub w części.  
 
Udział w konsultacjach nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie czy 
składania ofert.  
 
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (22) 56 67 200 
 
 
IV. WYMOGI DLA PODMIOTÓW    
 
Udokumentowana realizacja przynajmniej jednego projektu obejmującego swoim zakresem system 
finansowania/system organizacji ochrony zdrowia w krajach UE.  
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