
 

 
  

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM  

  

  

I. ZAMAWIAJĄCY  

  

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dalej: 

AOTMiT  

  

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO  

  

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa tel./22/ 101-46-00 

fax./22/ 46-88-555 strona internetowa:  

www.aotmit.gov.pl  

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne  Osoba 

wyznaczona do kontaktu:   

r. pr. Robert Świś zp@aotm.gov.pl   

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:  „Dialog 

techniczny – projekt SMoKL”  

  

III. PODSTAWA PRAWNA  

1. Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31d ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27 z 

późn. zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” 

opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  

  

  

    

Agencja Oceny Technologii Medycznych   i Taryfikacji   
  

www.aotm it .gov.pl   

  

http://www.aotmit.gov.pl/
http://www.aotmit.gov.pl/
https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne
https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne
https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne
https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne
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2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu  art. 66 

Kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów 

ustawy PZP), w szczególności w trybie Dialogu konkurencyjnego.   

3. Udział w Dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o 

jakiekolwiek zamówienie publiczne, o zawarcie umowy o partnerstwo 

publicznoprywatne lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.  

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

System Monitorowania Kosztów Leczenia („SMoKL”), który jest jednym z dziedzinowych 

systemów teleinformatycznych, umocowany w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jego zadaniem jest przetwarzanie danych, o których 

mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, na potrzeby ustalania taryf świadczeń opieki 

zdrowotnej. W ramach funkcjonowania systemu SMoKL udostępnione zostaną trzy e-usługi: 

kwalifikacja świadczeniodawców, gromadzenie i weryfikacja danych oraz obsługa ekspercka.   

Kluczowe funkcjonalności e-Usług w ramach projektu SMoKL:  

e-Kwalifikacja Świadczeniodawców  

Usługa e-Kwalifikacja Świadczeniodawców będzie narzędziem pozwalającym na realizację 

pierwszych etapów cyklu życia postępowania, tj. będzie zapewniała wybór podmiotów do 

współpracy, umożliwiała przeprowadzenie procesu prawnego, umożliwi usługodawcom usług 

medycznych aplikowanie do ogłoszonych za pośrednictwem strony internetowej postępowań 

prowadzonych przez AOTMiT. Dodatkowo narzędzie to umożliwi monitorowanie typów i 

statusu zadań prowadzonych w AOTMiT.  

• Rejestr zadań zlecanych przez Ministra Zdrowia oraz zadań wynikających z planu  

taryfikacji,  

• Portal ankietowy z automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych,  

• Moduł do komunikacji z pracownikami merytorycznymi w AOTMiT,  

• Moduł szkoleniowy w postaci FAQ najczęściej pojawiających się błędów przy 

wypełnianiu ankiet,  

Agencja Oceny Technologii Medycznych 
  i T aryfikacji 

  
ul.  Przeskok 2 ,  00 - 032 

  Warszawa tel. +48 22 
  101 46 

  00  fax 
  +48 22 

    55 468 85 
  

NIP 525 - 23 - 47 - 183  REGON 
  140278400 

  
  e - mail:  sekretariat@aotmit.gov.p l  

www.aotmit.gov.p l   

http://www.aotmit.gov.pl/
http://www.aotmit.gov.pl/
http://www.aotmit.gov.pl/
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• Moduł umożliwiający monitorowanie przebiegu postępowania, dla usługodawców 

usług medycznych chcących przekazać dane.  

  

e-Gromadzenie i weryfikacja danych  

e-Usługa Gromadzenie i weryfikacja danych będzie wspomagała pełny proces przyjęcia, 

weryfikacji oraz oceny danych otrzymanych od usługodawców usług medycznych. Będzie ona  

umożliwiała przekazanie danych przez podmioty, ułatwiała automatyczną weryfikację oraz 

walidację. Ponadto w ramach e-Usługi dostępny będzie program analityczny, który będzie 

obliczał taryfę świadczeń oraz umożliwiał analityczne połączenie między danymi 

przekazywanymi różnymi metodami (scalenie źródeł danych). W ramach e-Usługi dostępna 

będzie analityczna baza danych, umożliwiająca prowadzenie różnych analiz, obejmująca m.in.  

dane Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – generowanie statystyk.  

• Przekazywanie danych,  

• Weryfikacja,  

• Generowanie oświadczeń o poprawnym przekazaniu danych,  

• Analizy,  

• Wirtualny szpital (WS),  

• Benchmarking,  

• Taryfikator,  

• Moduł projektów taryf i obsługi rady.  

e-Obsługa ekspercka  

E-usługa pozwalająca na swobodny kontakt pomiędzy AOTMiT, a ekspertami zewnętrznymi, 

a także dokonanie wszelkich formalności związanych z współpracą, w tym podpisanie umowy 

oraz jej rozliczenie .   

• Portal zgłoszeniowy,  

• Baza ekspertów,  

• Indywidualne konta eksperckie wraz z ewidencją czasu pracy,  

• Moduł umowy i rozliczenia,  

• Dostęp do danych zgromadzonych w ramach e-Gromadzenie i weryfikacja danych,  

• Moduł przebiegów eksperckich,  

• Moduł komunikacji z pracownikami merytorycznymi AOTMiT,  

• Moduł rekomendacji i uwag.  

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji od Wykonawców w 

zakresie przygotowania konkurencyjnego i innowacyjnego Opisu Przedmiotu  
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Zamówienia oraz postanowień umowy.  

  

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 

przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie Wniosku, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym  

należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym                       

w niniejszym Ogłoszeniu.   

Zamawiający może także wymagać dołączenia do zgłoszenia dodatkowych oświadczeń, 

stanowisk lub dokumentów oraz ustanowić dodatkowe warunki, od których uzależnione 

jest dopuszczenie do dialogu technicznego.   

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na uczestnictwo danego Wykonawcy także po 

przekroczeniu ww. terminu.   

4. Po zgłoszeniu Wykonawca otrzyma do podpisania umowę/zobowiązanie o zachowaniu 

poufności. Wykonawca podpisuje umowę/zobowiązanie – podpisem kwalifikowanym, 

a następnie przesyła na adres poczty: zp@aotm.gov.pl lub podpisuje w sposób 

tradycyjny wysyłając skan na ww. adres, a następnie przesyła oryginał podpisanej 

umowy/zobowiązania za pośrednictwem poczty.   

5. Zamawiający po otrzymaniu podpisanej umowy/zobowiązania przekazuje Wykonawcy 

rozbudowaną koncepcję projektu SMoKL, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.   

6. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny,  z 

zastrzeżeniem. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny 

być dołączone tłumaczenia na język polski.  

7. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie:  

• wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;  

• spotkania indywidualnego z Uczestnikami dialogu technicznego w sposób 

tradycyjny a także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 

– narządzia do widokonferencji.  

O formie porozumiewania (w szczególności w zakresie wideokonferencji)  

Zamawiający poinformuje Wykonawcę po zgłoszeniu i podpisaniu 

umowy/zobowiązania. Następnie każdorazowa Zamawiający będzie informował o 

formie porozumiewania się z Wykonawcami.   
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8. Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym związane są wszelkimi zmianami                   

i wyjaśnieniami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego. Zaleca się 

bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się z 

ewentualnymi modyfikacjami.  

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania 

określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu 

technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski o dopuszczenie do 

udziału w Dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami 

wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.  

2. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej tradycyjnej (skan wysłać mailem, oryginał 

pocztą) lub z podpisem kwalifikowanym (wniosek przesłać na adres poczty 

zp@aotm.gov.pl).  

3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie 

zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia 

opakowania.  

4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona: nazwą i adresem (firmy) 

zainteresowanego podmiotu.  

5. Termin składania wniosków: 21.05.2020 r.  

 

 

 

 

 


