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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  

Osoby wyznaczone do kontaktu:  

r. pr. Robert Świś 

zp@aotm.gov.pl 

Katarzyna Kędzior 

k.kedzior@aotm.gov.pl  

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:  

„Dialog techniczny – projekt KOMPAS” 

 

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 t.j. z dnia 

2019.09.27 z późn. zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu 

technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 
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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 publiczno-

prywatne 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 (które prawdopodobnie ogłosi), którego przedmiotem będzie:  

 

Badanie ilościowe dotyczące preferencji pacjentów względem opieki onkologicznej 

w Polsce – w związku z realizacją projektu KOMPAS. 

 

Zamawiający będzie omawiał z Wykonawcami poniższe założenia projektu: 

 

Celem głównym badania jest rozeznanie preferencji pacjentów względem rodzaju i jakości 

świadczeń onkologicznych (ustalenie hierarchii oczekiwań: od najistotniejszych, po najmniej 

preferowanych). Badanie realizowane jest na przykładzie pacjentów chorych na raka jelita 

grubego (RJG) oraz pacjentów chorych na raka gruczołu krokowego (RGK).  

 

Główne zadania Wykonawcy:  

 

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie całego procesu badania: 

1) Udostępnienie infrastruktury do realizacji badania (np. tablety), 

2) Przeszkolenie personelu medycznego (CAPI),  

3) Realizacja badania we współpracy z podmiotami leczniczymi (częściowo wskazanymi 

przez Zamawiającego):  

• rekrutacja respondentów,  

• zgromadzenie dokumentów potwierdzających świadomą zgodę respondentów 

na udział w badaniach, 

• przeprowadzenie wywiadów przy użyciu ankiet,  

• dostarczenie wyników badania w zakresie: (a) elektronicznie wypełnionych 

i sprawdzonych ankiet, (b) bazy danych z zebranych wyników z ankiet w formie 

umożliwiającej analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych danych (ustalonej z 

Wykonawcą), (c) informacji o przebiegu kontroli realizacji badania w zakresie 

spójności logicznej wyników badania CAWI, (d) raportu statystycznego dot. ankiet 

np. ilości ankiet, grupy respondentów (zaproszonych do badania oraz aktywnie 

uczestniczących respondentów w badaniu). 

4) Termin realizacji badania 28.02.2021.  
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Planowana struktura i liczebność grupy badanej 

Populacja badana obejmie dwie grupy: 

1) próbę z populacji pacjentów chorych na raka jelita grubego, w podziale na:  

• miejsce zamieszkania (teren miejski i wiejski, tj. peryferyjny), 

• województwa, 

• stopień zaawansowania choroby (I, II, III, IV stopień TNM), 

• wiek (grupy wiekowe) 

• płeć (kobiety i mężczyźni) 

• wykształcenie (podstawowe/średnie/wyższe). 

2) próbę z populacji pacjentów chorych na raka gruczołu krokowego, w podziale na: 

• miejsce zamieszkania (teren miejski i wiejski, tj. peryferyjny), 

• województwa  

• stopień zaawansowania choroby (I, II, III, IV stopień TNM), 

• wiek (grupy wiekowe) 

• płeć (mężczyźni) 

• wykształcenie (podstawowe/średnie/wyższe). 

 

Przedmiot badania 

Pytania mają strukturę kart wyborów (alternatyw). Wyniki badań zostaną poddane analizie 

metodą wyboru warunkowego (discrete choice experiment, DCE).  
 

Ankieta 1 RJG: 

1) Część I: Preferencje pacjentów chorych na raka jelita grubego dot. korzyści 

zdrowotnych (wartościowania terapii onkologicznych w kategoriach długości życia vs. 

jakości życia). Około 8 atrybutów. 

2) Część II: Preferencje pacjentów chorych na raka jelita grubego dot. kompleksowej 

diagnostyki i leczenia onkologicznego. Około 5 atrybutów. 

3) Część III: Preferencje pacjentów chorych na raka jelita grubego dot. optymalnej 

organizacji follow-up. Około 5 atrybutów. 

[Zestaw kart (atrybutów i poziomów) dla Części II i Części III jest taki sam 

w kwestionariuszu RJG jak i kwestionariuszu RGK]. 

 

Ankieta 2 RGK: 

1) Część I: Preferencje pacjentów chorych na raka gruczołu krokowego dot. korzyści 

zdrowotnych (wartościowania terapii onkologicznych w kategoriach długości życia 

vs. jakości życia). Około 8 atrybutów. 

2) Część II: Preferencje pacjentów chorych na raka gruczołu krokowego 

dot. kompleksowej diagnostyki i leczenia onkologicznego. Około 5 atrybutów. 

3) Część III: Preferencje pacjentów chorych na raka gruczołu krokowego dot. optymalnej 

organizacji follow-up. Około 5 atrybutów. 

[Zestaw kart (atrybutów i poziomów) dla Części II i Części III jest taki sam 

w kwestionariuszu RJG jak i kwestionariuszu RGK]. 

 

 

 

Dobór i liczebność próby badanej  
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Dobór próby celowy  

 

Liczebność prób: 

• Gr 1:  200/300 respondentów RJG 

• Gr 2:  200/300 respondentów RGK 

 

Metody badawcze  

• CAPI: Ankieter – personel medyczny (pielęgniarski i/lub administracyjny, 

po przeszkoleniu przez moderatorów Wykonawcy).  

• lub CAWI wsparte wywiadem online – moderatorzy Wykonawcy.   

 

Wsparcie Zamawiającego: 

• Opracowanie kompletnych kwestionariuszy (kart) badań: (1) dla RJG, (2) dla 

RGK.   

 

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

w zakresie przygotowania konkurencyjnego i innowacyjnego Opisu Przedmiotu 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 

terminu, do którego należy złożyć wniosek o dopuszczenie do dialogu.  

4. Po zgłoszeniu Wykonawcy przesłanym na adres poczty: zp@aotm.gov.pl - Zamawiający 

poinformuje o zakwalifikowaniu się do dialogu.  

5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter co do zasady jawny, z 

zastrzeżeniem informacji które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Do 

dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia 

na język polski.  

6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie:  

• wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;  
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• spotkania indywidualnego z Uczestnikami dialogu technicznego za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległość – narzędzi do wideokonferencji (ZOOM, teams).  

7. 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 opatrzeć elektronicznym 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: 16.11.2020 r. 
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