
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: Szpitalkoz
NO_DOC_EXT: 2018-108898
SOFTWARE VERSION: 9.6.5
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: zam.publiczne-pawel@szpitalkozienice.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 4

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
Kozienice
26-900
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 483828773
E-mail: p.wegrzycki@szpitalkozienice.pl 
Faks:  +48 486148139
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalkozienice.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach wraz z dostawą
i uruchomieniem infrastruktury informatycznej
Numer referencyjny: 03/PN/ND.ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZZOZ w
Kozienicach wraz z dostawą i uruchomieniem infrastruktury informatycznej, zgodnie z
Załącznikiem nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznikiem nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Szpitalkoz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-080276
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 104-237001

mailto:p.wegrzycki@szpitalkozienice.pl
www.szpitalkozienice.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237001-2018:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/05/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
1.Cena - 40%
2. Dodatkowa funkcjonalność systemów (F) 60%
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Nie dotyczy.
Powinno być:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Patrz SIWZ
Powinno być:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać w zakresie dotyczącym sytuacji
ekonomicznej, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów i
00/100 złotych).
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Patrz SIWZ.
Powinno być:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać w zakresie zdolności zawodowej, że jest
zdolny do wykonania zamówienie, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
3.1) wykonał co najmniej jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla jednostki ochrony
zdrowia, o wartości minimum 3 500 000 zł brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł), którego przedmiotem
była:
dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze, sprzęt
sieciowy i sprzęt peryferyjny,
dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu
medycznego w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ), ruch
chorych, przychodnię, zlecenia, aptekę, e-Usługi,
dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu
medycznego w części administracyjnej,
budowa serwerowni.
albo
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3.2) wykonał zamówienia (maksymalnie w trzech umowach dla jednostek/i ochrony zdrowia, których łączna
wartość wynosiła minimum 3 500 000 zł brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł), i których przedmiotem
łącznie było:
dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze, sprzęt
sieciowy i sprzęt peryferyjny,
dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu
medycznego w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ), ruch
chorych, przychodnię, zlecenia, aptekę, e-Usługi,
dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu
medycznego w części administracyjnej,
budowa serwerowni.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dot. zdolności
technicznej i zawodowej w zakresie wymaganego doświadczenia musi być spełniony samodzielnie przez
jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. W przypadku polegania na zasobach podmiotu
trzeciego dot. zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wymaganego doświadczenia warunek ten musi być
spełniony samodzielnie przez podmiot trzeci.
Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanego zamówienia, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację
zamówienia, Zamawiający dopuszcza jedynie wykazywanie zamówień ostatecznie zakończonych i odebranych,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
usługi te zostały wykonane należycie.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował osobami/
zespołem projektowym, w skład, którego wchodzić będzie:
Kierownik Wdrożenia – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe, posiadający
certyfikat zarządzania projektami np. Prince 2 lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę
akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, który uczestniczył w min. trzech wdrożeniach
zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS w jednostce ochrony zdrowia; z co najmniej 5-letnim
doświadczeniem. Kierownik Wdrożenia musi być dostępny dla Zamawiającego na każdym etapie zamówienia.
Architekt infrastruktury i Bezpieczeństwa IT – 1 osoba, spełniający łącznie następujące warunki: wykształcenie
wyższe; minimum 5 lat doświadczenia w analizie i projektowaniu infrastruktury systemów informatycznych
obejmujących łącznie minimum: infrastrukturę elektryczną serwerowni, infrastrukturę teletechniczną serwerowni,
sieć LAN/WAN, systemy serwerowe i storage.
Wdrożeniowiec – min. 6 osób, spełniających łącznie następujące warunki: co najmniej 3-letnie doświadczenie
wdrożeniowe, gwarantujące realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób
powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących
wdrożenia systemu ZSI w jednostce ochrony zdrowia.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/07/2018
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Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/08/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


