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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Prusicka 53-55
Trzebnica
55-100
Polska
Tel.:  +48 713120920
E-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl 
Faks:  +48 713121498
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-trzebnica.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania informatycznego wraz z
migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia ...
Numer referencyjny: PN/e-usługi/2017/3

II.1.2) Główny kod CPV
72000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz
oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala,
szkolenia dla personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-
usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. 2.Zamówienie podzielone jest na 2 części, zwane dalej
zadaniami: Zadanie 1: Zakup, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej (szczegółowy opis zawierają
załączniki nr 1, 1.1-1.3 do SIWZ), Zadanie 2: Zakup, instalacja i konfiguracja infrastruktury oprogramowania
informatycznego wraz z migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla
personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi (szczegółowy opis zawierają załączniki nr 2, 2.1-2.8 do
SIWZ).

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

17/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SzpTrzeb
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-173758
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 239-495631
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/12/2017

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Dot. Zadania
2.
Zamiast:
Dot. Zadania 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wykazując że: 1.
wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie ostatnich trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej jedno (1) zadanie obejmujące dostarczenie i wdrożenie w podmiocie leczniczym realizującym
świadczenia medyczne całodobowo w trybie nagłym i planowym gotowego systemu informatycznego informacji
medycznej klasy HIS (Hospital Information System) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto
(pięćset tysięcy złotych). 2. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w
okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno (1) zadanie obejmujące dostarczenie i wdrożenie systemu
informatycznego ERP (Enterprise Resource Planning) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto
(czterysta tysięcy złotych). 3. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego, następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) co najmniej 1 (jedną)
osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, posiadającą umiejętności, doświadczenie i praktyczną wiedzę
ekspercką w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi niezbędnymi do uzyskania certyfikatu
PRINCE2 Foundation lub PMP (PMI) lub IPMA lub certyfikatu równoważnego w zakresie zarządzania
projektami teleinformatycznymi potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami wydanymi przez
akredytowaną instytucję, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione certyfikaty lub certyfikaty
równoważne, 2) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Wdrażania systemu „A”
posiadającą doświadczenie w udziale w co najmniej jednym (1) projekcie, którego przedmiotem było wdrożenie
systemu informatycznego w zakresie części medycznej o wartości co najmniej 500 000,00 PLN. brutto (pięćset
tysięcy złotych). 3) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Wdrażania systemu „B”
posiadającą doświadczenie w udziale w co najmniej jednym (1) projekcie, którego przedmiotem było wdrożenie
systemu informatycznego w zakresie części administracyjno-zarządczej o wartości co najmniej 400 000,00
PLN brutto (czterysta tysięcy złotych). Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji. Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia w JEDZ sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w
części IV.
Powinno być:
Dot. Zadania 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wykazując że: 1.
wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie ostatnich trzech (3) lat

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:495631-2017:TEXT:PL:HTML


3 / 3

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej jedno (1) zadanie obejmujące dostarczenie i wdrożenie w podmiocie leczniczym realizującym
świadczenia medyczne całodobowo w trybie nagłym i planowym gotowego systemu informatycznego informacji
medycznej klasy HIS (Hospital Information System) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto
(pięćset tysięcy złotych). 2. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w
okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno (1) zadanie obejmujące dostarczenie i wdrożenie systemu
informatycznego ERP (Enterprise Resource Planning) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto
(czterysta tysięcy złotych) lub co najmniej jedno (1) zadanie obejmujące rozbudowę swojego (autorskiego),
wcześniej wdrożonego systemu informatycznego klasy ERP, a wartość tej rozbudowy jest nie mniejsza niż 400
000,00 zł brutto (czterysta tysięcy złotych). 3. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1)
co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, posiadającą umiejętności, doświadczenie
i praktyczną wiedzę ekspercką w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi niezbędnymi do
uzyskania certyfikatu PRINCE2 Foundation lub PMP (PMI) lub IPMA lub certyfikatu równoważnego w zakresie
zarządzania projektami teleinformatycznymi potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami
wydanymi przez akredytowaną instytucję, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione certyfikaty
lub certyfikaty równoważne, 2) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Wdrażania
systemu „A” posiadającą doświadczenie w udziale w co najmniej jednym (1) projekcie, którego przedmiotem
było wdrożenie systemu informatycznego w zakresie części medycznej o wartości co najmniej 500 000,00
PLN. brutto (pięćset tysięcy złotych). 3) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds.
Wdrażania systemu „B” posiadającą doświadczenie w udziale w co najmniej jednym (1) projekcie, którego
przedmiotem było wdrożenie systemu informatycznego w zakresie części administracyjno-zarządczej o wartości
co najmniej 400 000,00 PLN brutto (czterysta tysięcy złotych). Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w JEDZ sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji w części IV.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 18/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/02/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


