Protokół

z Publicznej prezentacji założeń projektu: „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych
technologii

informacyjno-komunikacyjnych

dla

usług

świadczonych

drogą

elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie
Higieny (NIZP-PZH)” przeprowadzonej w dniu 18 września 2018 r. w NIZP-PZH; ul.
Chocimska 24 w Warszawie.

Termin publicznej prezentacji projektu: „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii
informacyjno-komunikacyjnych

dla

usług

świadczonych

drogą

elektroniczną

w

Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZPPZH”, wyznaczono na 18 września 2018 r. o godz. 11.00 w budynku NIZP-PZH przy ul.
Chocimska 24, w sali im. Prof. Feliksa Przesmyckiego.
Informacja o terminie i miejscu publicznej prezentacji została udostępniona w BIP i na
stronie internetowej NIZP-PZH oraz przekazana została do wiadomości Instytucji
Pośredniczącej POPC-Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w celu publikacji
informacji o prezentacji na stronie internetowej CPPC.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w prezentacji mogły zgłaszać swój udział pod
adresem e-mail: prezentacja_popc_2.2@pzh.gov.pl (listę osób biorących udział w
prezentacji stanowi załącznik do Protokołu).

Podczas prezentacji zostały przedstawione między innymi informacje o:

•

O Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny
(NIZP-PZH).

•

Okresie i kosztach realizacji projektu.

•

Zdiagnozowane potrzeby odbiorców końcowych, które stanowią przyczynę realizacji
projektu.

•

Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami.

•

Usługi wewnątrzadministracyjne tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne
produkty projektu.
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•

Procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku
wdrożenia projektu.

•

Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego.

•

Informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi
projektami,

w

tym

o

planowanym

wykorzystaniu

istniejących

zasobów

i funkcjonujących w administracji publicznej rozwiązań.
•

Harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia
na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach
i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia.

Gości przywitała i prezentację przedstawiła Pani Anna Małek, Pełnomocnik Dyrektora
NIZP-PZH ds. budżetowania i analiz.
W dyskusji ze strony gości głos zabrali:
Pani Elżbieta Gierszewska (DXC Polska Sp. z o.o.).
Pan Łukasz Kański (GK Comarch).
Pan Michał Straczyński (Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.).

Zadawane pytania / przedstawione sugestie:
•

Czy będą Państwo planowali zakup infrastruktury? Cały system będzie posadowiony
na zakupionej infrastrukturze, czy będziecie chcieli wykorzystać część posiadanej
infrastruktury?

Odp.: W pewnym sensie i tak i tak. Infrastruktura jest cały czas modernizowana. Do tego
służą również dwa projekty, które obecnie realizujemy. Część infrastruktury już
posiadamy. Na pewno nie zaspokaja to w 100% naszych potrzeb na dzień dzisiejszy.
Projekt również będzie przewidywał inwestycje w infrastrukturę.
•

Czy planują Państwo migrację danych z obecnie posiadanych systemów, czy
laboratoriów i obecnie funkcjonujących do nowego systemu? Czy planujecie
migrację?

Odp.: Tak.
•

Czy jeśli posiadacie Państwo dokumentację papierową to planujecie digitalizacją
do nowego systemu?
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Odp.: Na pewno nie wszystkie. Musielibyśmy stworzyć katalogi tych dokumentów, które
warto byłoby zdigitalizować i jako aktualne wrzucić do powstałych systemów. Nie
wszystkie tego wymagają.
•

Czy prezentacja będzie udostępniona?

Odp.: Tak.
•

Wspomniała Pani, że jest przewidziane wsparcie postpowań zamówień publicznych
przez te moduły. Czy to będzie pełna obsługa zamówień publicznych Instytutu, czy
też będzie wsparcie w postaci kolekcji dokumentów?

Odp.: Docelowo chcielibyśmy, aby była to pełna obsługa zamówień publicznych. Jako
takie protezy w tej chwili mamy, ale docelowo idealnym modelem byłaby obsługa
od początku do zakończenia.
•

Mam pytanie do pozycji w harmonogramie. Jakiego typu będą to prace w zakresie
pozycji 2 „Infrastruktura IT”? Czy to będzie dostawa komponentów a usługi związane
z infrastrukturą będą w pozycji 5 „Prace modernizacyjne i dostosowawcze środowiska
IT”?

Odp.: Pozycja 2 to będzie dostawa. Natomiast pozycja 5 to będą usługi. Główne prace
modernizacyjne dotyczą serwerowni, którą trzeba rozbudować, wzmocnić klimatyzację
serwerowni, aby była bardziej wydajna i dostosowana do wydatków mocy serwerów. Już
wiemy, że klimatyzacja wymaga modernizacji ze względu na zmieniający się klimat.
W upalne dni obecnie ta klimatyzacja przestaje nam wystarczać. Dostosowanie także
serwerowni do nowych serwerów i prace modernizacyjne urządzeń aktywnych lokalnych.
•

Państwo przewidują zamówienia publiczne takie jak w harmonogramie?

Odp.: Tak. Na tą chwilę taki podział zastosowaliśmy. Natomiast czy to będzie dokładnie
taki harmonogram wszystko wyjaśni się na etapie analizy przedwdrożeniowej i zostaną
zdefiniowane wszystkie nasze potrzeby. Wtedy harmonogram może nieznacznie ulec
zmianie. Na dzień dzisiejszy tak to podzieliliśmy.
•

Czyli nie planują Państwo dzielić w pozycji 3 w harmonogramie „Prace
programistyczne i wdrożenie e-usług” na mniejsze?

Odp.: Raczej z doświadczenia, nie. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób do tej pory
realizowaliśmy i realizujemy tego typu projekty nie planujemy dzielenia tej pozycji.
•

Jak rozumiem, to wynika oczywiście z tej tabeli, ale chciałbym potwierdzić. Analiza
przedwdrożeniowa z pewnością będzie odrębnym postępowaniem a kto inny będzie ją
realizował?

Odp.: Tak.
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•

W jaki sposób odbędzie się przekazanie tej wiedzy? Czy w postaci dokumentów, czy
firma, która przygotowywała analizę będzie Was wspierała później przy realizacji?

Odp.: Byłoby idealnie gdyby firma, która realizowała analizę przedwdrożeniową
uczestniczyłaby również podczas wdrażania w formie doradztwa technicznego. Na to
będzie prowadzone postępowanie i na dzień dzisiejszy są to dwa odrębne zamówienia,
jak zostało przedstawione w tabeli. Co nie oznacza, że nie będzie można wyłonić jednego
podmiotu, który będzie odpowiedzialny zarówno za analizę jak i później na etapie
wdrożenia będzie tym wsparciem technicznym.
•

Jaki Państwo planują czas realizacji tej analizy przedwdrożeniowej?

Odp.: Około pół roku.
•

Jak to koreluje z pozycją 2 w harmonogramie? Jeżeli tak, to analiza musiałaby
dotyczyć raczej części oprogramowania i ITS powinien być już wcześniej znany, co
jest
do kupienia żeby zrealizować to w takim harmonogramie.

Odp.: Na dzień dzisiejszy, co jest do kupienia mniej więcej posiadamy taką wiedzę.
Biorąc pod uwagę te doświadczenia, które w tej chwili mamy w realizacji dużych
projektów
w dziedzinie IT na tym etapie niezgłaszane było zapotrzebowanie, aby analiza dotyczyła
sprzętu. Bardziej analiza Naszego środowiska. Bardzo złożonego i tego jak ten system
miałby sklejać wszystkie Nasze elementy. Na tyle mamy dobry Dział Informatyczne,
że analiza nie musi obejmować obszaru infrastruktury.
Na zadawane pytania odpowiedzi udzielali: Pani Anna Małek, Pełnomocnik Dyrektora
NIZP-PZH ds. budżetowania i analiz, Pan Marcin Burzyński, p.o. Kierownika Działu
Informatycznego NIZP-PZH.

Uzgodniono,
nowoczesnych

że

elektroniczna

wewnętrznych

wersja

technologii

prezentacji

publicznej

projektu

informacyjno-komunikacyjnych

„Rozwój
dla

usług

świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym

Zakładzie

Higieny

(NIZP-PZH)”

zostanie

udostępniona

wszystkim

uczestnikom.

Protokół sporządził mgr inż. Krzysztof Ludwiniak
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Załączniki:
•

Lista osób biorących udział w prezentacji publicznej.

•

Materiał CD z nagraniem całości prezentacji publicznej.
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