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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja przez Wykonawcę procesu 

wydawniczego  artykułów naukowych, angielsko- i polskojęzycznych,  

przygotowanych przez Zamawiającego w ramach publikacji dotyczących wybranych 

grup chorób, w związku z realizacją projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza 

Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (dalej: Projekt) w czasopismach naukowych angielsko- i 

polskojęzycznych, wraz z usługą otwartego dostępu (open access).  

I. Informacje o Projekcie 

 

Mapy potrzeb zdrowotnych są dokumentami określającymi specyfikę potrzeb zdrowotnych 

danego regionu oraz wspierającymi proces podejmowania decyzji dotyczących podziału 

środków inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia. Celem Projektu jest wskazanie 

kierunków zmian potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz priorytetów działań 

pozwalających na efektywne zaspokajanie tych potrzeb. Eksperci medyczni, przy pomocy 

konsultantów krajowych i wojewódzkich, ustalili w mapach pewne wskaźniki, które powinny 

być monitorowane na poziomie świadczeniodawcy, aby można było stwierdzić czy 

funkcjonuje on prawidłowo, jak również na poziomie województwa i państwa, aby można 

było adekwatnie kształtować politykę zdrowotną. 

Mapy potrzeb zdrowotnych zostały opracowane dla 30 grup chorób (podzielonych na Moduł 

A i B) wymienionych poniżej: 

Moduł A: 

1. choroby układu kostno-mięśniowego, 

2. choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku podeszłego), 

3. choroby układu nerwowego (inne niż wieku podeszłego), 

4. choroby aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego, 

5. choroby układu oddechowego (przewlekłe), 

6. choroby układu oddechowego (ostre), 

7. choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, 

8. choroby dziecięce, 

9. zaburzenia psychiczne, 

10. ciąża, poród i połóg oraz opieka nad noworodkiem, 

11. cukrzyca, 
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12. nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego, 

13. choroby krwi i układu odpornościowego, 

14. nowotwory niezłośliwe, 

15. wrodzone wady rozwojowe. 

 

Moduł B: 

16. choroby metaboliczne, 

17. choroby oka i okolic, 

18. choroby skóry, 

19. nienowotworowe choroby układu płciowego mężczyzn, 

20. choroby układu moczowo – płciowego (kobiet), 

21. choroby nerek i dróg moczowych, 

22. choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki (z wyłączeniem nowotworów złośliwych 

i niezłośliwych), 

23. choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów 

złośliwych i niezłośliwych), 

24. choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów 

złośliwych i niezłośliwych), 

25. choroby nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani, 

26. choroby zakaźne – wirusowe zapalenie wątroby, 

27. choroby zakaźne – HIV, 

28. choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW), 

29. choroby jamy ustnej i stomatologia, 

30. urazy, zatrucia, objawy i inne określone skutki działań zewnętrznych. 

Realizowany Projekt dotyczy także wykorzystania map potrzeb zdrowotnych z zakresu 

kardiologii i onkologii do wspierania decyzji o lokowaniu środków inwestycyjnych 

w  poszczególnych regionach (województwach). Mapy te przygotowano i opublikowano 

w 2015 r., a wybór grup chorób oparto na obciążeniu dla systemu ochrony zdrowia, które 

w tych dwóch przypadkach jest największe. 

Każda z map potrzeb zdrowotnych dla danej grupy chorób odnosi się do trzech obszarów: 

● Lecznictwa zamkniętego (uwzględniającego lecznictwo szpitalne, opiekę paliatywną 

i hospicyjną, Świadczenia Odrębnie Kontraktowane, Świadczenia 

wysokospecjalistyczne), 

● AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna uwzględniająca świadczenia 

diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS, Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne 

Kosztochłonne), 

● POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna). 

Oprócz map dla 32 grup chorób (wymienionych powyżej 30 oraz kardiologii i onkologii), 

opracowywanych w wyżej wymienionych obszarach, tworzone są także mapy dotyczące 

wyłącznie zakresu szpitalnego, charakteryzujące się odmiennym podejściem 

metodologicznym. Analizują one bowiem stan i wykorzystanie zasobów według oddziałów  

szpitalnych. 
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W ramach Projektu realizowane jest Zadanie 8, dotyczące upowszechniania map potrzeb 

zdrowotnych. W związku ze zidentyfikowanym zainteresowaniem i unikatowością 

prowadzonych działań, Zamawiający przewidział promocję opracowanych modeli, map 

potrzeb zdrowotnych oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, ze szczególnym 

podkreśleniem ich praktycznego wykorzystania. Celem zapewnienia trwałości 

i rozpowszechnienia działań projektowych, Zamawiający zaplanował między innymi 

opublikowanie artykułów naukowych w czasopismach, które są przedmiotem zamówienia. 

Realizacja Projektu (na ten moment) przewidziana jest na okres styczeń 2016 r. – 31 grudnia 

2019 r. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji Projektu może ulec wydłużeniu. 

 

II. Szczegóły dotyczące zamówienia 

 

1) Informacja o artykułach 

Zamawiający przewiduje łącznie maksymalnie 17 artykułów, które zostaną przekazane 

przez Wykonawcę do publikacji w czasopismach naukowych. 

Proces powstawania artykułów i przekazywania ich do publikacji będzie odbywał się 

sukcesywnie przez cały okres trwania Projektu (materiał do publikacji nie jest w pełni gotowy 

w chwili ogłoszenia zamówienia). Każdy artykuł poruszać będzie inną tematykę, którą 

opracowywać mają odrębne grupy ekspertów medycznych przedmiotowo właściwych dla 

analizowanej grupy rozpoznań chorobowych. 

Przedmiotowe artykuły dotyczą map potrzeb zdrowotnych w zakresie grup chorób 

(wymienione w pkt I) oraz funkcjonowania oddziałów, a poświęcone będą zagadnieniom 

związanym między innymi z: 

1) epidemiologią rozpoznań,  

2) kluczowymi problemami podstawowej dyscypliny medycznej dedykowanej do 

leczenia i nadzoru nad przebiegiem chorób, 

3) przestrzennymi zmianami skupisk rozpoznań,  

4) organizacyjnymi aspektami wczesnej prewencji i leczenia, 

5) sugerowanymi zmianami w modelu organizacyjnym polskiego systemu ochrony 

zdrowia w oparciu o międzynarodowe dobre praktyki, 

6) zastosowaniem metod ilościowych w zakresie analizy danych dotyczących opieki 

zdrowotnej. 

Tematy artykułów wraz ze wskazaniem profilu czasopism, do których mają być kierowane, 

wskazuje tabela poniżej: 

 

 

Tabela 1. Artykuły przewidziane do publikacji w czasopismach.  
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Tytuły artykułów 
przewidzianych do 

publikacji 

Język 
artykułu 

Ilość znaków 
Profil czasopism do których będzie 

kierowany artykuł 
 

Analysis of Hospital 
Management of Chronic 
Respiratory Diseases in Light 
of the “Maps of Health Needs” 
Project in Poland 

EN ok. 30 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in. o tematyce  chorób układu 
oddechowego, zdrowia publicznego, 
epidemiologii.  

Charakterystyka 
zachorowalności na ostre 
choroby układu oddechowego 
w populacji dziecięcej w 
Polsce w 2014 roku określona 
na podstawie analizy danych 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia, wykorzystanych w 
projekcie „Mapy Potrzeb 
Zdrowotnych – baza analiz 
systemowych i 
wdrożeniowych” 

EN ok. 35 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in. o tematyce chorób układu 
oddechowego, zdrowia publicznego, 
epidemiologii. 

Charakterystyka 
zachorowalności na zapalenia 
płuc w populacji dziecięcej w 
Polsce w 2014 roku określona 
na podstawie analizy danych 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia, wykorzystanych w 
projekcie „Mapy Potrzeb 
Zdrowotnych – baza analiz 
systemowych i 
wdrożeniowych" 

EN ok. 24 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in. o tematyce chorób układu 
oddechowego, zdrowia publicznego, 
epidemiologii. 

Analiza świadczeń 
psychiatrycznych udzielonych 
populacji rozwojowej  w latach 
2010-2014 na podstawie 
danych Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

PL ok. 36 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in. o tematyce chorób psychicznych, 
zdrowia publicznego, epidemiologii. 

Obraz diabetologii dziecięcej, 
w zakresie hospitalizacji 
przedstawiony w mapie 
potrzeb zdrowotnych w 
zakresie cukrzycy w roku 
2014 

EN ok. 38 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in. o tematyce cukrzycy, zdrowia 
publicznego, epidemiologii. 

Dostępność osobistych pomp 
insulinowych wśród dzieci z 
cukrzycą w Polsce  (2014) 

EN ok. 20 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in. o tematyce cukrzycy, zdrowia 
publicznego, epidemiologii. 

Epidemiologia złamań kości w 
Polsce w latach 2010-2015 

PL ok. 25 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób metabolicznych, 
zdrowia publicznego, epidemiologii. 
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Wpływ procedury 
zastosowanej po złamaniu 
szyjki udowej na ryzyko zgonu 

PL ok. 25 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób metabolicznych, 
zdrowia publicznego, epidemiologii. 

Wpływ złamania 
osteoporotycznego na ryzyko 
zgonu  

 
PL 

 
ok. 25 tys. 

Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób metabolicznych, 
zdrowia publicznego, epidemiologii. 

Incidence rate of  lysosomal 
storage diseases in Poland 

EN ok. 15 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób metabolicznych, 
zdrowia publicznego, epidemiologii. 

Mucopolysaccharidoses in 
Poland based on registry from 
period 2009-2015 

EN ok. 17 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób metabolicznych, 
zdrowia publicznego, epidemiologii. 

Opieka medyczna nad 
chorymi z zaburzeniami 
przemiany aminokwasów 
aromatycznych na podstawie 
danych sprawozdawczych 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia 

PL ok. 28 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób metabolicznych, 
zdrowia publicznego, epidemiologii. 

Phenylketonuria management 
in Poland between 2009-2015 
based on National Health 
Fund database 

EN ok. 21 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób metabolicznych, 
zdrowia publicznego, epidemiologii. 

Amblyopia in children  EN ok. 30 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób oka, zdrowia 
publicznego, epidemiologii. 

Diabetic Retinopathy in 
Poland, Characteristics and 
Epidemiology 

EN ok. 23 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób oka, zdrowia 
publicznego, epidemiologii. 

Comorbidity in eye diseases EN ok. 27 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób oka, zdrowia 
publicznego, epidemiologii. 

Inpatient care of skin 
conditions in Poland  - pattern 
of admissions and patients' 
characteristics 

EN ok. 35 tys. Czasopisma polsko- i angielskojęzyczne 
m.in o tematyce chorób skóry, zdrowia 
publicznego, epidemiologii. 

 

Artykuły wchodzące w skład każdej z publikacji zawierać będą tekst, tabele, grafiki, zdjęcia, 

wykresy oraz przypisy.  

2) Proces publikacji artykułów 

Po przekazaniu zlecenia usługi publikacji artykułu przez Zamawiającego, Wykonawca 

przedstawia propozycję 3 czasopism o profilu wskazanym w tabeli 1. Wykonawca kieruje 
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artykuł do pierwszego czasopisma. Zamawiający zakłada 3 dalsze alternatywne scenariusze 

dotyczące recenzji artykułu dokonywanej przez Recenzenta powołanego przez dane 

czasopismo: 

Scenariusz 1. Recenzenci nie wykazują zastrzeżeń do artykułu (z wyjątkiem 

ewentualnych uwag językowych i edytorskich) i zostaje on dopuszczony 

do publikacji. 

Scenariusz 2. Recenzenci zgłaszają uwagi do artykułu i zostaje on zwrócony do 

Zamawiającego, w celu naniesienia poprawek. 

Scenariusz 3. Artykuł zostaje odrzucony przez czasopismo z informacją o braku 

możliwości publikacji. 

Ścieżki dalszego postępowania w przypadku każdej z powyższych możliwości 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Ścieżki postępowania w przypadku przekazania artykułu do publikacji. 

Scenariusz 1 

Recenzenci nie wykazują 

zastrzeżeń do artykułu 

(z wyjątkiem ewentualnych 

uwag językowych 

i edytorskich) i zostaje on 

dopuszczony do publikacji 

Scenariusz 2 

Recenzenci zgłaszają uwagi 

do artykułu i zostaje on 

zwrócony do 

Zamawiającego, w celu 

naniesienia poprawek 

Scenariusz 3 

Artykuł zostaje odrzucony 

przez czasopismo 

z informacją o braku 

możliwości publikacji 

1. Wykonawca przekazuje 
do Zamawiającego, na 
adres mailowy wskazany 
w umowie, informację 
o akceptacji treści 
artykułu przez 
czasopismo. Data 
publikacji artykułu na 
stronie internetowej nie 
może być późniejsza niż 
15 dni przed datą 
zakończenia Projektu. 

1. Wykonawca przekazuje 
do Zamawiającego, na 
adres mailowy wskazany 
w umowie, uwagi 
recenzentów do 
artykułu naukowego. 

1. Wykonawca przekazuje 
do Zamawiającego, na 
adres mailowy wskazany 
w umowie, informację 
o odrzuceniu artykułu 
przez czasopismo, wraz 
z uzasadnieniem 
odrzucenia publikacji.  

 

  2. Zamawiający, 
niezwłocznie po 
otrzymaniu uwag od 
Wykonawcy, przystępuje 
do ich analizowania oraz  
przekazuje je 
ekspertom, którzy są 
autorami artykułu. 

2. Artykuł zostaje 
skierowany do 
publikacji w 
kolejnym 
czasopiśmie o profilu 
wskazanym w tabeli 
1. Następuje 
powtórzenie całego 
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Zamawiający 
przekazuje, drogą 
elektroniczną na adres 
mailowy wskazany w 
umowie, artykuł z 
uwzględnionymi 
uwagami lub 
komentarzami 
uzasadniającymi ich 
nieuwzględnienie 
(uzasadnienie 
niewprowadzenia uwag,  
z którymi nie zgadzają 
się autorzy artykułu). 

procesu publikacji 
artykułów i powtórna 
możliwość 
wystąpienia 3 
scenariuszy. 

 

      

 3. Wykonawca, po 
otrzymaniu artykułu 
z uwzględnionymi 
uwagami lub 
komentarzami 
uzasadniającymi ich 
nieuwzględnienie (pkt. 
2), przekazuje materiał 
do danego czasopisma 
celem ponownej 
recenzji. Proces wraca 
do punktu wyjścia.   

 

 4. Wykonawca przekaże 
do Zamawiającego, 
drogą elektroniczną na 
adres mailowy wskazany 
w umowie, w ciągu 15 
dni roboczych, 
odniesienie 
czasopisma do 
komentarzy 
Zamawiającego. 

 

 5. Zamawiający, 
niezwłocznie po 
otrzymaniu materiału 
wskazanego w pkt. 4., 
przystępuje do jego 
analizowania oraz  
przekazuje go autorom 
artykułu. W terminie do 
15 dni roboczych od 
otrzymania materiału 
wskazanego w pkt. 4., 
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Zamawiający przekaże, 
drogą elektroniczną na 
adres Wykonawcy 
wskazany w umowie, 
artykuł z 
uwzględnionymi 
uwagami lub 
komentarzami 
uzasadniającymi ich 
nieuwzględnienie 
(uzasadnienie 
niewprowadzenia uwag,  
z którymi nie zgadzają 
się autorzy artykułu).  

 

 6. Wykonawca, po 
otrzymaniu materiału 
wskazanego w pkt. 5, 
przekazuje materiał do 
danego czasopisma 
celem odniesienia się do 
komentarzy 
Zamawiającego.  

 

 7. Wykonawca przekaże 
do Zamawiającego, 
drogą elektroniczną na 
adres mailowy wskazany 
w umowie, w ciągu 15 
dni roboczych, 
odniesienie 
czasopisma do 
komentarzy 
Zamawiającego, wraz z 
informacją o akceptacji 
lub odrzuceniu 
artykułu w 
wypracowanej formie. 

 

 8. W przypadku 
odrzucenia artykułu w 
wypracowanej formie 
(pkt. 7), artykuł zostaje 
skierowany do 
publikacji w kolejnym 
czasopiśmie o profilu 
wskazanym w tabeli 1. 
Następuje powtórna 
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możliwość wystąpienia 3 
scenariuszy. 

 

Zamawiający zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia takiego wymogu w danym 

czasopiśmie, do dostarczenia Wykonawcy wraz z artykułem listu przewodniego (tzw. cover 

letter), posiadającego informacje odnośnie przekazywanego artykułu oraz ewentualne 

propozycje co do potencjalnych recenzentów. Co do zasady, Wykonawca jest zobowiązany 

do zapewnienia recenzenta, chyba że Zamawiający wskaże własnego. 

W celu ułatwienia całego procesu i spełnienia wymogów czasopisma Zamawiający zapewni i 

przekaże Wykonawcy kontakt do autora/autorów każdego z artykułów.  

 

2) Pozostałe informacje 

Artykuły publikowane będą przez specjalistyczne czasopisma naukowe o tematyce 

zgodnej z kierowanym do nich tekstem. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, 

artykuły muszą być dostępne w wersji on-line, natomiast dopuszcza również możliwość 

wydania w wersji drukowanej (fakultatywnie). Artykuły muszą być dostępne na stronie 

czasopisma w ramach otwartego dostępu (ang. open access) przez okres przynajmniej 5 lat 

po zakończeniu Projektu (zgodnie z  zasadą trwałości). Zamawiający zastrzega, że podany 

w treści SOPZ termin zakończenia realizacji Projektu może ulec przedłużeniu. W takim 

wypadku Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy.  

Zamawiający zapewnia we własnym zakresie, przed przekazaniem każdego z artykułów do 

publikacji korektę językową oraz tłumaczenie na język polski lub angielski, również z korektą 

językową. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie składu i łamania tekstu, zgodnie z 

wymaganiami danego czasopisma. 

W koszt jednostkowy procesu publikacji jednego artykułu wliczony jest koszt: 

 publikacji artykułu w danym czasopiśmie wraz z wykupieniem otwartego dostępu na 

okres 5 lat tj. do końca 2024 r. 

 stworzenie bazy teleadresowej  w przypadku danego artykułu. 

 stworzenie planu wydawniczego w przypadku danego artykułu. 

 koordynacja i nadzór nad procesem publikacji (kontakt z wydawnictwem, z autorami 

artykułu oraz z grafikiem). 

 nadzór nad realizacją procesu publikacji danego artykułu. 

 łamanie tekstu, praca grafika – zgodnie z wymaganiami wydawnictwa. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności w dwóch etapach: 

 w kwocie 25% wartości zlecenia dla każdego artykułu, wskazanej w ofercie, po 

przekazaniu artykułu przez Wykonawcę do recenzji, 

 w kwocie 75% wartości zlecenia dla każdego artykułu, wskazanej w ofercie, po 

opublikowaniu artykułu w czasopiśmie. 

Szczegóły dotyczące zamówienia  
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1) Zamawiający wymaga, aby każdy artykuł zawierał pisemną informacje odnośnie 

przygotowania w ramach projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz 

Systemowych i  Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Departament Analiz i Strategii 

Ministerstwa Zdrowia.   

2) Zamawiający wymaga, aby artykuły były publikowane w pierwszej kolejności w pełnym 

kolorze. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przedruku artykułów we 

własnych publikacjach oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

podania źródła pierwotnej publikacji. 

4) W przypadku powzięcia decyzji przez autorów artykułów o ich publikacji ze środków 

własnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości artykułów 

określonych w tabeli 1, które zostaną przekazane do procesu wydawniczego. 

Minimalny zakres zamówienia nie może być mniejszy niż 9 artykułów 

 

III. Harmonogram realizacji zamówienia 

 

Szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu umowy jest następujący: 

1. Zamawiający przesyła Wykonawcy, na adres e-mail wskazany w umowie, zlecenie usługi 

publikacji materiałów, wraz z materiałami w edytowalnej wersji elektronicznej (format .doc 

lub .docx).  

2. Następuje dostosowanie materiału do wymagań edytorskich poszczególnych czasopism. 

3. Niezwłocznie po otrzymaniu artykułów, Wykonawca przekazuje go do pierwszego  

czasopisma gdzie poddany jest analizie recenzentów ze wskazanego czasopisma. 

Następuje proces opisany w tabeli 2. 

4. Zamawiający będzie dokonywał cząstkowych odbiorów przedmiotu umowy w dwóch 
etapach dla każdego zlecenia, a rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w umowie. 
 

5. Po odbiorze ostatniego zlecenia, strony przystąpią do sporządzenia protokołu 

końcowego odbioru przedmiotu umowy,  a rozliczenie nastąpi na zasadach określonych 

w umowie. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pod względem dotrzymywania terminów rozliczał 

każdorazowe zlecenie indywidualnie, również w przypadku nakładających się na siebie 

terminów. 

7. Ostatnia z publikacji powinna ukazać się w źródle internetowym nie krócej niż 15 dni 

przed datą zakończenia Projektu, czyli w terminie umożliwiającym dokonanie rozliczenia 

płatności. 

 

 


