
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 166353-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzebnica

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych, tj.: 1) zarządzanie, serwis, rozbudowa i konfiguracja sieci

LAN, VLAN, 2) obsługa i zarządzanie serwerami Windows Server, Linux, Novell NetWare, 3) utrzymanie filtrowania...

Termin składania ofert: 2016-08-04

Numer ogłoszenia: 171369 - 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166353 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3120920, fax. 71

3121498.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest świadczenie usług informatycznych, tj.: 1) zarządzanie, serwis, rozbudowa i konfiguracja sieci

LAN, VLAN, 2) obsługa i zarządzanie serwerami Windows Server, Linux, Novell NetWare, 3) utrzymanie filtrowania

ruchu ze względu na bezpieczeństwo sieci i wirusy komputerowe, 4) monitorowanie i eliminacja zagrożeń pracy

sieci i systemów informatycznych, 5) administrowanie lokalną siecią komputerową z uwzględnieniem

bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym, 6) administrowanie, konserwacja i obsługa

systemu szpitalnego Hipokrates, 7) administrowanie, konserwacja i obsługa systemu kadrowo-płacowego

R2Płatnik PRO, Płatnik ZUS, 8) administrowanie, konserwacja i obsługa systemami do rozliczeń z NFZ mMedica,

KSPPS, 9) administrowanie i konserwacja oprogramowania finansowo-księgowego, 10) administrowanie,

konserwacja i obsługa oprogramowania do obsługi magazynu, 11) administrowanie, konserwacja i obsługa

oprogramowania F-Secure, 12) administrowanie i zarządzanie bazami danych Oracle, Postgres, Firebird, MS SQL,

13) aktywny udział w rozliczaniu świadczeń medycznych z NFZ DOW, 14) nadzór i migrowanie danych pomiędzy

systemem szpitalnym a systemem do rozliczeń z NFZ także systemem i bazami danych określonymi w ustawie z

dnia 28.IV.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2015.636 j.t. z poźn. zm.), 15) dokonywanie

zmian konfiguracji zainstalowanego oprogramowania pod kątem dostosowywania go do potrzeb Szpitala, w tym w

zakresie SIM (System Informacji w Ochronie Zdrowia), 16) pomoc merytoryczna w organizowaniu niezbędnych

zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym tworzenie opisu przedmiotu zamówienia dla zamówień

objętych ustawą PZP, zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy Pzp, 17) instalacja i konfiguracja stacji roboczych do pracy w

sieci szpitala, 18) czuwanie nad bezpieczeństwem sieci, 19) świadczenie konsultacji, pomocy, pełnienie funkcji

Administratora Systemu Informatycznego oraz doradztwa w zakresie zainstalowanego oprogramowania, sprzętu
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komputerowego, 20) konfiguracja oprogramowania według wytycznych użytkowników w zakresie możliwości

systemu, 21) tworzenie i weryfikacja kopii zapasowych systemów używanych przez Zamawiającego, 22) określenie

i konsultowanie działań mających na celu rozwój systemu informatycznego Szpitala, 23) administrowanie i obsługa

serwera poczty elektronicznej (m.in. zakładanie i likwidowanie kont poczty elektronicznej), 24) rozwijanie i

utrzymanie aktualnej strony internetowej Zamawiającego, 25) administrowanie i obsługa stron WWW, DNS, w tym

m.in.: - aktualizowanie i modyfikowanie aktualnej strony internetowej Zamawiającego, 26) modyfikacje strony

internetowej Szpitala pod kątem technologii flash (action script), java script, php, dom, xhtml, 27) archiwizacja

danych na trwałych i nietrwałych nośnikach, 28) modyfikacje skryptów arkuszy kalkulacyjnych visual basic, 29)

diagnoza i konserwacja sprzętu komputerowego, 30) serwis, naprawa sprzętu komputerowego (z wyłączeniem

sprzętu peryferyjnego).

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest świadczenie usług informatycznych, tj.: 1) zarządzanie, serwis, rozbudowa i konfiguracja sieci

LAN, VLAN, 2) obsługa i zarządzanie serwerami Windows Server, Linux, Novell NetWare, 3) utrzymanie filtrowania

ruchu ze względu na bezpieczeństwo sieci i wirusy komputerowe, 4) monitorowanie i eliminacja zagrożeń pracy

sieci i systemów informatycznych, 5) administrowanie lokalną siecią komputerową z uwzględnieniem

bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym, 6) administrowanie, konserwacja i obsługa

systemu szpitalnego Hipokrates, 7) administrowanie, konserwacja i obsługa systemu kadrowo-płacowego

R2Płatnik PRO, Płatnik ZUS, 8) administrowanie, konserwacja i obsługa systemami do rozliczeń z NFZ mMedica,

KSPPS, 9) administrowanie i konserwacja oprogramowania finansowo-księgowego, 10) administrowanie,

konserwacja i obsługa oprogramowania do obsługi magazynu, 11) administrowanie, konserwacja i obsługa

oprogramowania F-Secure, 12) administrowanie i zarządzanie bazami danych Oracle, Postgres, Firebird, MS SQL,

13) aktywny udział w rozliczaniu świadczeń medycznych z NFZ DOW, 14) nadzór i migrowanie danych pomiędzy

systemem szpitalnym a systemem do rozliczeń z NFZ także systemem i bazami danych określonymi w ustawie z

dnia 28.IV.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2015.636 j.t. z poźn. zm.), 15) dokonywanie

zmian konfiguracji zainstalowanego oprogramowania pod kątem dostosowywania go do potrzeb Szpitala, w tym w

zakresie SIM (System Informacji w Ochronie Zdrowia), 16) pomoc merytoryczna w organizowaniu niezbędnych

zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym tworzenie opisu przedmiotu zamówienia dla zamówień

objętych ustawą PZP, zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy Pzp, 17) instalacja i konfiguracja stacji roboczych do pracy w

sieci szpitala, 18) czuwanie nad bezpieczeństwem sieci, 19) świadczenie konsultacji, pomocy, pełnienie funkcji

Administratora Systemu Informatycznego oraz doradztwa w zakresie zainstalowanego oprogramowania, sprzętu

komputerowego. Do zadań Administratora Systemu Informatycznego należy m.in.: - nadzór nad stosowaniem

środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, a w

szczególności przeciwdziałających dostępowi osób niepowołanych do tych systemów, - podejmowanie

odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń, - identyfikacja i analiza zagrożeń

oraz ocena ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych i

tradycyjnych, - sprawowanie nadzoru nad przechowywanymi kopiami zapasowymi, - inicjowanie i nadzór nad

wdrażaniem nowych narzędzi, procedur organizacyjnych oraz sposobów zarządzania systemami infomratycznymi,

które mają doprowadzićdo wzmocnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych, - podejmowanie

innych czynności w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych w systemach informatycznych, 20)
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konfiguracja oprogramowania według wytycznych użytkowników w zakresie możliwości systemu, 21) tworzenie i

weryfikacja kopii zapasowych systemów używanych przez Zamawiającego, 22) określenie i konsultowanie działań

mających na celu rozwój systemu informatycznego Szpitala, 23) administrowanie i obsługa serwera poczty

elektronicznej (m.in. zakładanie i likwidowanie kont poczty elektronicznej), 24) rozwijanie i utrzymanie aktualnej

strony internetowej Zamawiającego, 25) administrowanie i obsługa stron WWW, DNS, w tym m.in.: -

aktualizowanie i modyfikowanie aktualnej strony internetowej Zamawiającego, 26) modyfikacje strony internetowej

Szpitala pod kątem technologii flash (action script), java script, php, dom, xhtml, 27) archiwizacja danych na

trwałych i nietrwałych nośnikach, 28) modyfikacje skryptów arkuszy kalkulacyjnych visual basic, 29) diagnoza i

konserwacja sprzętu komputerowego, 30) serwis, naprawa sprzętu komputerowego (z wyłączeniem sprzętu

peryferyjnego).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100

Trzebnica,w sekretariacie Dyrektora.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 05.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100

Trzebnica,w sekretariacie Dyrektora.
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