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Warszawa, 2020-03-09 

WZ.270.59.2020 
2020-05544 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na Kompleksową realizację 

dwóch badań dotyczących świadomości i postaw wobec Internetowego Konta Pacjenta (IKP), 

znak sprawy: WZ.270.59.2020. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1: 

Pytanie dotyczy: 

„3.2. Usługa musi być zrealizowana przez Wykonawcę posiadającego: 

3.2.1.1. aktualny certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów w kategorii CATI, 

3.2.1.2. aktualny certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów w kategorii CAPI.” 

Treść pytania: rozumiemy, że Zamawiający w trosce o zachowanie zasady konkurencyjności nie 

wskazują konkretnego certyfikatu jakości pracy ankieterów (i tym samym będzie uznawał certyfikaty 

równoważne np. dla certyfikatów wydawanych przez organizację OFBOR)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 2: 

Pytanie dotyczy: 

„3.4.3.1. Badanie powinno zostać przeprowadzone techniką CATI na próbie 500 respondentów w wieku 

18+, posiadających aktywne IKP.” 

Treść pytania: rozumiemy, że Zamawiający chcąc zrealizować badanie wśród respondentów w wieku 

18+, posiadających aktywne IKP – będzie przekazywał Wykonawcy bazę danych.  

Instytuty badawcze (z którymi współpracuje np. nasza firma tj. NCBiR czy NIZP-PZH) w treści zapytań 

ofertowych wpisują niejednokrotnie wymogi, które zabezpieczają ich interesy przed nierzetelnością, 

nieuczciwą realizacją czy obawą o bezpieczeństwo danych osobowych powierzanych Zleceniobiorcy (w 

tym w obszarze właściwego przetwarzania danych zgodnie z wymogami RODO). Czy nie uważacie 

Państwo, że firma, która będzie przetwarzać dane o wysokim poziomie poufności powinna posiadać 

certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z 

wymogami normy PN-ISO/IEC 27001:2014? W Polsce mamy co najmniej dwa certyfikaty 

potwierdzające wdrożenie i stosowanie ww normy: ISO 27001 oraz PKJBI. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia bazy danych o użytkownikach Internetowego Konta 

Pacjenta. 
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Pytanie 3: 

Pytanie dotyczy: 

„3.3.3.4. Badanie powinno zostać zrealizowane w technice CAPI na próbie 1000 respondentów 

reprezentatywnej dla ogólnej populacji Polaków w wieku 18+. W szczególnych przypadkach (np. gdy 

próba w panelu N=1000 obejmuje również osoby poniżej 18. roku życia) Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia liczebności próby. W przypadku zmniejszenia liczebności próby Zamawiający 

wymaga, by Wykonawca przedstawił uzasadnienie.” 

Treść pytania: czy Zamawiający dopuszcza realizację I fali z wykorzystaniem techniki CATI (co może 

wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykonania badania świadomości i postrzegania 
Internetowego Konta Pacjenta oraz powiązanych z nim e-usług w ochronie zdrowia (I i III etap realizacji 
zamówienia) z wykorzystaniem techniki CATI.  
 
Pytanie 4: 

Czy Zamawiający może ujawnić całościowy budżet na realizację ww. projektu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający na tym etapie postępowania nie ujawnia całościowego budżetu na realizację 

przedmiotowego zamówienia. 

 

 

Dyrektor Pionu Kluczowych 

Systemów Ochrony Zdrowia 

 

(-) Wiktor Rynowiecki 
............................................................................... 
(podpis kierownika  zamawiającego lub osoby umocowanej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 


