
 
 

Poznań, 25 stycznia 2019 

 

 

 

Notatka z Dialogów Technicznych 

 

w ramach realizacji Projektu nr RPWP.02.01.01-30-0047/16 

 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i 

miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa”, 

 

prowadzonego przez Spółkę: 

 

„Szpitale Wielkopolski” 

sp. z o.o. w Poznaniu 

 

 

 

 



 
 

 Do Dialogów Technicznych w ramach Projektu nr RPWP.02.01.01-30-0047/16 pn.: 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa”, zgłosiło się 12 firm: 

 

 SoftMedica Oprogramowanie Medyczne 

 Simple S.A. 

 Comarch Healthcare S.A. 

 Agfa sp. z o.o. 

 Kamsoft S.A. 

 Medhub Sp. z o.o. 

 Comp S.A. 

 Hospital Investment Group Sp. z o.o. 

 Asseco Poland S.A. 

 Integrated Solutions 

 IC Solutions sp. z o.o. 

 CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRZEBIEG DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

Dialog prowadzono w formie spotkań indywidualnych w siedzibie Zamawiającego, ul. Lutycka 34, 

60-415 Poznań. 

 

Dialog Techniczny DT/01/2018 na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie 

oprogramowania specjalistycznego (e-Dokumentacja, e-Rejestracja, wytwarzanie EDM, EZD) 

odbył się w dniach 20.02.2018 - 23.03.2018. Harmonogram spotkań przedstawiał się 

następująco: 

 

 20-02-2018 – ASSECO POLAND S.A. 

 28-02-2018 – COMARCH HEALTHCARE S.A. 

 01-03-2018 – KAMSOFT S.A. 

 02-03-2018 – HOSPITAL INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. 

 05-03-2018 – SIMPLE S.A. 

 07-03-2018 – SOFTMEDICA OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE 

 08-03-2018 – COMPUGROUP MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. 

 09-03-2018 – INTEGRATED SOLUTIONS 

 12-03-2018 – AGFA Sp. z o.o. 

 13-03-2018 – MEDHUB Sp. z o.o. 

 15-03-2018 – COMP S.A. 

 23-03-2018 – IC SOLUTIONS Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

Celem dialogu technicznego były konsultacje z podmiotami profesjonalnie świadczącymi 
usługi/dostawy w zakresie przedmiotu zamówienia oraz pozyskanie wiedzy i informacji, które mogą 
być wykorzystywane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne 
wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników dialogu technicznego w procesie szacowania 
wartości zamówienia oraz określenia warunków umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 
w szczególności:  

a) rozpoznania najnowszych, najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych, 
prawnych, wykonawczych związanych z realizacją zamówienia; 

b) rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców zamówienia, także w zakresie ich doświadczenia i 
potencjału; 

c) pozyskania informacji o oferowanych na rynku rozwiązaniach, właściwych dla przedmiotu 
zamówienia; 

d) opracowania jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia umożliwiającego 
udzielenie zamówienia; 

e) określenia warunków umowy; 

f) oszacowania kosztów poszczególnych elementów składowych zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EFEKTY DIALOGU TECHNICZNEGO 

Ostateczna treść opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy nie 
zostały ustalone w chwili zakończenia dialogu technicznego. Przeprowadzony dialog techniczny 
posłużył zebraniu informacji określonych w jego celach, wymienionych w punkcie „Przedmiot dialogu 
technicznego”, które zostaną wykorzystane do precyzyjnego i prawidłowego sporządzenia opisu 
przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy. Potwierdzona została trafność 
koncepcji Zamawiającego w zakresie przygotowania ww. dokumentów. 

Zebrano informacje nt. warunków udziału w postępowaniu (wiedzy i doświadczenia 
potencjalnych wykonawców potrzebnych do realizacji zamówienia). Dialog pozwolił uzyskać 
Zamawiającemu informacje o oferowanych na rynku rozwiązaniach, właściwych dla przedmiotu 
zamówienia. Skonfrontowano potrzeby Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez 
funkcjonujące na rynku podmioty. Pozyskano informacje o szacunkowych kosztach przedmiotu 
zamówienia. 

Zebrano informacje na temat rodzaju, szczegółowości oraz zakresu zadania pn. 
„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz 
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 
województwa”. 

 

Procedura dialogu technicznego zakończyła się 25.01.2019. 


