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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
znany) _____
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

Kod pocztowy: 44-330

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 324784548

Osoba do kontaktów: Katarzyna Cieślak, Marta Bajor
E-mail: zp@wss2.pl

Faks: +48 324784549

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.wss2.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawy zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. DZP/38/382-26/14.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego
zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” Przedmiot zamówienia będzie
realizowany w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana
Pawła II 7 oraz przy ul. Krasickiego 21.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety:
Pakiet 1 - Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej;
Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, wdrożenie
oprogramowania, szkolenie pracowników z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w załączonych do SIWZ pakietach:
a) Pakiet 1 – Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący
Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz wymagania dla pakietu 1 wg załącznika nr 10 do SIWZ.
b) Pakiet 2 – Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, wdrożenie
oprogramowania, szkolenie pracowników z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego. Opis techniczny
dla pakietu 2, stanowiący Załącznik Nr 11 do SIWZ oraz wymagania dla pakietu 2 wg. Załącznika nr 12 do
SIWZ.
Ogólny zakres przedmiotu zamówienia zamówienia obejmuje:
Pakiet 1:
Zaprojektowanie i wykonanie sici komputerowej;
Pakiet 2
a)Dostawa wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowania;
b)Przeniesienie aktualnie użytkowanych przez zamawiającego baz danych do wdrażanego systemu
informatycznego;
c)Dostawa silników bazy danych w oparciu o które to oprogramowania ma działać wraz z niezbędna liczbą
licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczonych przez Wykonawcę w
ramach postępowania;
d)Dostawa licencji systemowego oprogramowania serwerowego ( w tym sieciowych systemów operacyjnych
niezbędnego do uruchomienia oprogramowania aplikacyjnego
e)Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania
f)Szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania
bazodanowego, systemowego.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71320000
30200000
30214000
30232000
32420000
32422000
32424000
45000000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Słownik główny
45210000
45215140
45300000
45310000
45311200
45314320
45315600
45317300
45320000
45343000
45400000
45410000
45442100
48200000
48421000
48600000
48700000
48800000
72000000
72230000
72263000
72265000
72268000
72710000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZP/38/382-26/14
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_mira40
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-063823 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 096-167488 z dnia: 20/05/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
15/05/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Przedmiotem zamówienia jest
1. Przedmiotem zamówienia jest
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
dostawa zintegrowanego systemu dostawa zintegrowanego systemu
informatycznego wspomagającego informatycznego wspomagającego
zakupu
zarządzanie w Wojewódzkim
zarządzanie w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 2
Szpitalu Specjalistycznym nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju” Przedmiot
w Jastrzębiu-Zdroju. Przedmiot
zamówienia będzie realizowany w zamówienia będzie realizowany w
obiekcie Wojewódzkiego Szpitala
obiekcie Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Specjalistycznego Nr 2 w JastrzębiuZdroju, przy Al. Jana Pawła II 7 oraz Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 7 oraz
przy ul. Krasickiego 21.
przy ul. Krasickiego 21.
Przedmiot zamówienia został
Zamówienie dotyczy projektu
podzielony na 2 pakiety:
finansowanego ze środków Unii
Pakiet 1 - Zaprojektowanie i
Europejskiej, projekt „Zintegrowany
wykonanie sieci komputerowej;
system informatyczny wspomagający
Pakiet 2 - Dostawa, montaż,
zarządzanie w Wojewódzkim
uruchomienie urządzeń, sprzętu,
Szpitalu Specjalistycznym nr 2
wyposażenia, oprogramowania,
w Jastrzębiu Zdroju” (umowa o
wdrożenie oprogramowania,
dofinansowanie projektu nr UDAszkolenie pracowników z obsługi
RPSL.02.02.00-00-092/12-00) w
zintegrowanego systemu
ramach Regionalnego Programu
informatycznego.
Operacyjnego Województwa
Szczegółowy zakres zamówienia
Śląskiego na lata 2007-2013,
opisany jest w załączonych do SIWZ Projekt II „Społeczeństwo
pakietach:
informacyjne”, Działanie 2.2.
„Rozwój elektronicznych usług
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a) Pakiet 1 – Zaprojektowanie i
wykonanie sieci komputerowej
Program Funkcjonalno – Użytkowy,
stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ
oraz wymagania dla pakietu 1 wg
załącznika nr 10 do SIWZ.
b) Pakiet 2 – Dostawa, montaż,
uruchomienie urządzeń, sprzętu,
wyposażenia, oprogramowania,
wdrożenie oprogramowania,
szkolenie pracowników z obsługi
zintegrowanego systemu
informatycznego. Opis techniczny
dla pakietu 2, stanowiący Załącznik
Nr 11 do SIWZ oraz wymagania dla
pakietu 2 wg. Załącznika nr 12 do
SIWZ.
Ogólny zakres przedmiotu
zamówienia zamówienia obejmuje:
Pakiet 1:
Zaprojektowanie i wykonanie sici
komputerowej;
Pakiet 2
a)Dostawa wyposażenia, sprzętu
komputerowego, oprogramowania;
b)Przeniesienie aktualnie
użytkowanych przez zamawiającego
baz danych do wdrażanego systemu
informatycznego;
c)Dostawa silników bazy danych w
oparciu o które to oprogramowania
ma działać wraz z niezbędna
liczbą licencji do pracy wyżej
wymienionego oprogramowania
na serwerach dostarczonych
przez Wykonawcę w ramach
postępowania;
d)Dostawa licencji systemowego
oprogramowania serwerowego
( w tym sieciowych systemów
operacyjnych niezbędnego do
uruchomienia oprogramowania
aplikacyjnego
e)Instalacja, wdrożenie, konfiguracja
i uruchomienie oprogramowania
f)Szkolenia personelu
Zamawiającego z obsługi
oprogramowania aplikacyjnego oraz
oprogramowania bazodanowego,
systemowego.

publicznych” nr projektu – 1579
(Za wyjątkiem Działania 1.2.
Mikroprzedsiębiorstwa i MSP;
Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura
zaplecza turystycznego/
przedsiębiorstwa; Poddziałania
3.2.1. Infrastruktura zaplecza
okołoturystyczna/przedsiębiorstwa.
2. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 2 pakiety:
Pakiet 1 - Zaprojektowanie i
wykonanie sieci komputerowej;
Pakiet 2 - Dostawa, montaż,
uruchomienie urządzeń, sprzętu,
wyposażenia, oprogramowania,
wdrożenie oprogramowania,
szkolenie pracowników z obsługi
zintegrowanego systemu
informatycznego.
3. Szczegółowy zakres zamówienia
opisany jest w załączonych do SIWZ
pakietach:
a) Pakiet 1 – Zaprojektowanie i
wykonanie sieci komputerowej
Program Funkcjonalno – Użytkowy,
stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ
oraz wymagania dla pakietu 1 wg
załącznika nr 10 do SIWZ.
b) Pakiet 2 – Dostawa, montaż,
uruchomienie urządzeń, sprzętu,
wyposażenia, oprogramowania,
wdrożenie oprogramowania,
szkolenie pracowników z obsługi
zintegrowanego systemu
informatycznego. Opis techniczny
dla pakietu 2, stanowiący Załącznik
Nr 11 do SIWZ oraz wymagania dla
pakietu 2 wg. Załącznika nr 12 do
SIWZ.
4. Ogólny zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje:
Pakiet 1:
Zaprojektowanie i wykonanie sieci
komputerowej;
Pakiet 2:
a) Dostawa wyposażenia, sprzętu
komputerowego, oprogramowania;
b) Przeniesienie aktualnie
użytkowanych przez zamawiającego
baz danych do wdrażanego systemu
informatycznego;
c) Dostawa silników bazy danych, w
oparciu o które to oprogramowania
ma działać wraz z niezbędna
liczbą licencji do pracy wyżej
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wymienionego oprogramowania
na serwerach dostarczonych
przez Wykonawcę w ramach
postępowania;
d) Dostawa licencji systemowego
oprogramowania serwerowego
(w tym sieciowych systemów
operacyjnych niezbędnego do
uruchomienia oprogramowania
aplikacyjnego);
e) Instalacja, wdrożenie, konfiguracja
i uruchomienie oprogramowania
aplikacyjnego;
f) Szkolenia personelu
Zamawiającego z obsługi
oprogramowania aplikacyjnego oraz
oprogramowania bazodanowego i
systemowego.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje
rozbudowę i modernizację
posiadanego Systemu
Informatycznego, obejmującego
sprzęt i oprogramowanie wraz
z montażem, konfiguracją i
wdrożeniem, migracją danych z
obecnie istniejących i pracujących
systemów wraz z danymi do nowego
systemu, udzielenie licencji na
oprogramowanie, dostarczenie
rozwiązań wpierających nowe
funkcje, integrację powstałego
systemu informatycznego
oraz wykonanie okablowania
strukturalnego sieci LAN.
6. Zamawiający wymaga wymiany
istniejącego oprogramowania
wraz z migracją danych systemu
InfoMedica produkcji Asseco Poland
S.A do dostarczonej bazy w ramach
zaoferowanego rozwiązania zgodnie
z załącznikiem nr 18 do SIWZ
7. Oferowany przez Wykonawców
przedmiot zamówienia musi spełniać
minimalne parametry ogólne,
techniczne, użytkowe i funkcjonalne
zawarte w załącznikach nr 11 oraz
12 do SIWZ.
8. System dostarczony w
ramach niniejszego zamówienia
musi funkcjonować zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
9. Całość dostarczanego
oprogramowania musi pochodzić z
autoryzowanego kanału sprzedaży
producentów.
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10. Wykonawca zapewnia i
zobowiązuje się, że korzystanie
przez Zamawiającego z
dostarczonych produktów nie będzie
stanowić naruszenia majątkowych
praw autorskich.
11. Oferowane oprogramowanie
w dniu otwarcia ofert w zakresie
przewidzianym pierwotnie w SIWZ
nie może być przeznaczone przez
producenta do wycofania ze
sprzedaży lub pozbawione wsparcia
w tym bieżących aktualizacji
wykonywanych przez producenta
przez cały okres gwarancji na
żądanie Zamawiającego.
12. Zamawiający wymaga, by
dostarczone oprogramowanie
było oprogramowaniem w wersji
aktualnej na dzień otwarcia ofert w
zakresie przewidzianym pierwotnie
w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
13. Dla dostarczonego
oprogramowania należy dostarczyć
licencje i nośniki.
14. Dla dostarczonego
oprogramowania należy dostarczyć
instrukcje w wersji papierowej i
elektronicznej w języku polskim.
15. Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia zawartym w
załącznikach do SIWZ nr 11 i 12
wskazane zostały normy, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania
(oferty) równoważne.
16. Za ofertę równoważną
Zamawiający uzna tę, która
spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w opisie
przedmiotu zamówienia zawartym
w załącznikach do SIWZ nr 11,
12, których parametry techniczne
i funkcjonalne są identyczne lub
nie gorsze, niż wskazane w ww.
załącznikach.
17. Wykonawca, który powoła się
na rozwiązanie równoważne, jest
obowiązany wykazać, że oferowany
przez niego przedmiot zamówienia
spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego.
18. W przypadku zaproponowania
w ofercie urządzeń równoważnych
w stosunku do opisanych w
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SIWZ, należy załączyć do oferty
foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne urządzeń.
19. Wykonawca będzie wykonywał
przedmiot zamówienia w
czynnym obiekcie. Szpital na czas
prowadzenia przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia nie zostanie
zamknięty i będzie funkcjonował w
normalnym trybie.
20. Zamawiający umożliwi odbycie
wizji lokalnej przed złożeniem oferty
i uzyskanie od Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju, wszelkich
niezbędnych informacji i danych,
jakie mogą mieć wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia.
21. Wykonawca zobowiązany jest
znać wszelkie przepisy, które są
w jakikolwiek sposób związane
z przedmiotem zamówienia i
będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
22. Wykonawca przy realizacji
przedmiotu zamówienia
będzie postępował zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa
oraz aktami wykonawczymi do
ustaw.
23. Zamawiający wymaga integracji
zaoferowanych nowych systemów z
innymi systemami funkcjonującymi
u Zamawiającego (system PACS
produkcji Alteris oraz Systemem
laboratoryjnym obsługującym
laboratorium firmy Diagnostyka).
Wymagany zakres integracji oraz
opis protokołu komunikacyjnego HL7
zawarte są w załączniku nr 17 do
SIWZ.
24. Zamawiający wymaga wymiany
obecnie funkcjonującego u
Zamawiającego systemu w
administracji (system księgowy,
finansowy, kadrowy, płacowy, Płatnik,
bankowy, magazynowy, środków
trwałych, apteczny). Wymagana
minimalna funkcjonalność systemów
podlegających wymianie zawarta
jest w załączniku nr 12. Zakres i
warunki migracji danych zawarte są
w załączniku nr 18.
25. Całość sprzętu i oprogramowania
musi pochodzić z autoryzowanego
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kanału sprzedaży producentów
zapewniających w szczególności
realizację uprawnień gwarancyjnych
na rynku. Sprzęt nie starszy niż z
roku 2014.
26. Zamawiający zastrzega
możliwość dokonania zmian
postanowień umowy:
a) w zakresie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia, w
przypadku zaistnienia zdarzeń
uniemożliwiających wykonanie
umowy w terminie, o którym mowa w
Rozdziale 5 z przyczyn niezależnych
od wykonawcy w sposób nie
budzący zastrzeżeń, potwierdzonych
protokolarnie, z zastrzeżeniem
iż termin zakończenia realizacji
zamówienia nie może przekroczyć
daty 15.05.2015 r.
b) w zakresie innych podmiotów
na zasobach, których wykonawca
się opierał wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu,
a podwykonawca wykaże
spełnienie warunków w zakresie
nie mniejszym niż wskazany na
etapie postępowania dotychczasowy
podwykonawca,
c) w zakresie podwykonawców,
wykazanych na etapie złożonej
oferty lub, których konieczność
ujawnienia wynikła na etapie
realizacji zamówienia, którym
wykonawca powierzył lub ma
zamiar powierzyć wykonanie części
zamówienia,
d) w zakresie osób posiadających
wymagane uprawnienia w
przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych (w takim przypadku
wykonawca zobowiązany będzie do
zaproponowania osoby legitymującej
się uprawnieniami wymaganymi
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia),
e) w zakresie materiałów, w
przypadku gdy wystąpi brak na
rynku dostępnych towarów lub
materiałów służących do ich
wytworzenia, oferowanych w
ofercie Wykonawcy, które mogą
być zastąpione innymi materiałami
lub urządzeniami spełniającymi
wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ.
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f) w zakresie konieczności
wprowadzenia innych zmian, które
są niezbędne do wykonania umowy,
a których nie dało się przewidzieć
w chwili zawarcia umowy oraz nie
są zmianami istotnych postanowień
umowy.
27. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert
częściowych na poszczególne
pakiety.
28. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert
częściowych w ramach ustalonego
pakietu na poszczególne pozycje.
29. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień
uzupełniających.
30. Zamawiający nie zamierza
wybierać najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
31. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:

Powinno być:

Zamawiający żąda od Wykonawców Zamawiający żąda od Wykonawców
wniesienia wadium przed upływem wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert. Na
terminu składania ofert. Na
poszczególne pakiety należy
poszczególne pakiety należy
wnieść wadium w następujących
wnieść wadium w następujących
wysokościach.
wysokościach.
A. dla pakietu 1: 15 000,00 PLN;
A. dla pakietu 1: 15 000,00 PLN;
B. dla pakietu 2: 30 000,00 PLN.
B. dla pakietu 2: 30 000,00 PLN.
W przypadku złożenia oferty
W przypadku złożenia oferty
częściowej Wykonawca
częściowej Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium
zobowiązany jest wnieść wadium
w kwocie określonej dla danej
w kwocie określonej dla danej
części. W przypadku złożenia oferty części. W przypadku złożenia oferty
na kilka części, kwota wadium
na kilka części, kwota wadium
stanowi sumę wadiów ustalonych dla stanowi sumę wadiów ustalonych dla
poszczególnych części zamówienia. poszczególnych części zamówienia.
Jeżeli wysokość wniesionego
Jeżeli wysokość wniesionego
wadium będzie niższa niż suma
wadium będzie niższa niż suma
wynikająca z poszczególnych części wynikająca z poszczególnych części
zamówienia, Zamawiający uzna,
zamówienia, Zamawiający uzna,
że wadium nie zostało wniesione w że wadium nie zostało wniesione w
wymaganej wysokości.
wymaganej wysokości.
Wadium może być wniesione
Wadium może być wniesione
zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w
zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w
jednej lub kilku następujących
jednej lub kilku następujących
formach:
formach:
a)pieniądzu,
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub
b)poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
oszczędnościowo-kredytowej, z
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tym że poręczenie kasy jest zawsze tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielonych
e)poręczeniach udzielonych
przez podmioty, o których mowa
przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o
z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Przedsiębiorczości.
Wniesione wadium musi obejmować Wniesione wadium musi obejmować
okres związania ofertą.
okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w formie
Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić przelewem pieniężnej należy wpłacić przelewem
na konto bankowe w Getin Noble
na konto bankowe w Getin Noble
Bank S.A. / oddział Jastrzębie-Zdrój Bank S.A. / oddział Jastrzębie-Zdrój
o numerze 91 1560 0013 2341 8722 o numerze 91 1560 0013 2341 8722
7000 0002.
7000 0002.
Wadium w pozostałych formach
Wadium w pozostałych formach
należy załączyć w formie
należy załączyć w formie
oryginału do oferty i złożyć w
oryginału do oferty i złożyć w
sekretariacie Wojewódzkiego
sekretariacie Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju, I piętro, pokój A1 Jastrzębiu-Zdroju, I piętro, pokój A1
do 25.06.2014 r. do godz. 10:00.
do 01.07.2014 r. do godz. 10:00.
Zobowiązanie do zapłaty wadium
Zobowiązanie do zapłaty wadium
wniesionego w formie innej aniżeli wniesionego w formie innej aniżeli
pieniężnej winno:
pieniężnej winno:
a) obejmować uwarunkowania
a) obejmować uwarunkowania
zawarte w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 zawarte w art. 46 ust. 4a oraz art. 46
ust. 5 pkt. 1, 3 ustawy PZP tj.:
ust. 5 pkt. 1, 3 ustawy PZP tj.:
- wykonawca w odpowiedzi na
- wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art.26 wezwanie, o którym mowa w art.26
ust. 3 nie złożył dokumentów, o
ust. 3 nie złożył dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust.1 lub
których mowa w art. 25 ust.1 lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni pełnomocnictw, chyba że udowodni
że wynika to z przyczyn nie leżących że wynika to z przyczyn nie leżących
po jego stronie.
po jego stronie.
- wykonawca odmówił podpisania
- wykonawca odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach
publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie
- zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
stronie wykonawcy.
b)gwarantować wypłatę wadium
b)gwarantować wypłatę wadium
na każde pierwsze pisemne
na każde pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego w sposób żądanie zamawiającego w sposób
bezwarunkowy.
bezwarunkowy.
Wykonawca, który nie wniesie
Wykonawca, który nie wniesie
wadium na zasadach określonych w wadium na zasadach określonych w
specyfikacji zostanie wykluczony z specyfikacji zostanie wykluczony z
postępowania/ jego oferta zostanie postępowania/ jego oferta zostanie
odrzucona/.
odrzucona/.
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Zamawiający zwróci lub zatrzyma
Zamawiający zwróci lub zatrzyma
wadium na zasadach określonych w wadium na zasadach określonych w
art. 46 ustawy PZP.
art. 46 ustawy PZP.
Dokumenty potwierdzające
Dokumenty potwierdzające
wniesienie wadium w formach
wniesienie wadium w formach
wskazanych w pkt 10.2. ppkt b)
wskazanych w pkt 10.2. ppkt b)
c) d) e) powinny w szczególności
c) d) e) powinny w szczególności
zawierać bezwarunkowe
zawierać bezwarunkowe
zobowiązanie poręczyciela lub
zobowiązanie poręczyciela lub
gwaranta do zaspokojenia roszczeń gwaranta do zaspokojenia roszczeń
Zamawiającego związanych z
Zamawiającego związanych z
prawem do zatrzymania wadium w prawem do zatrzymania wadium w
sytuacjach wskazanych w zapisie
sytuacjach wskazanych w zapisie
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień
stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759).
2010 r. nr 113, poz. 759).
Jeżeli wadium wniesiono w
Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, Zamawiającego zwraca pieniądzu, Zamawiającego zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi
je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane,
którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego ora prowizji
rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz odsetkami:
wraz odsetkami:
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w
na wezwanie, o którym mowa w
art.26 ust.3, nie złożył dokumentów art.26 ust.3, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa
lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to
chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nie leżących po jego
z przyczyn nie leżących po jego
stronie,
stronie,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta b) jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w
— odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
warunkach określonych w ofercie,
— zawarcie umowy w sprawie
— zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
stronie wykonawcy.
— nie wniósł wymaganego
— nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
wykonania umowy.
Zamawiający zaleca, aby w
Zamawiający zaleca, aby w
przypadku wniesienia wadium
przypadku wniesienia wadium
formie:
formie:
a) pieniężnej – dokument
a) pieniężnej – dokument
potwierdzający wniesienie wadium potwierdzający wniesienie wadium
został załączony do oferty,
został załączony do oferty,

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

13 / 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

b) innej niż pieniądz, oryginał
dokumentu został złożony w
oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.

b) innej niż pieniądz, oryginał
dokumentu został złożony w
oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.

Zamiast:

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
do dokonania oceny spełniania
o udzielenie zamówienia mogą
wymogów: Zgodnie z art. 22 ust.
ubiegać się wykonawcy, którzy
1 ustawy o udzielenie zamówienia spełniają warunki, dotyczące:
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 1.1. Dla pakietu 1:
spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
Dla pakietu 1:
wykonywania określonej działalności
1) posiadania uprawnień do
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
wykonywania określonej działalności nakładają obowiązek ich posiadania;
lub czynności, jeżeli przepisy prawa 2) posiadania wiedzy i
nakładają obowiązek ich posiadania; doświadczenia – Wykonawca
2) posiadania wiedzy i
udokumentuje że w okresie ostatnich
doświadczenia – Wykonawca
3 lat przed upływem terminu
udokumentuje że w okresie ostatnich składania ofert, a jeżeli okres
3 lat przed upływem terminu
prowadzenia działalności jest
składania ofert, a jeżeli okres
krótszy, w tym okresie wykonał:
prowadzenia działalności jest
a) co najmniej 1 usługę z zakresu
krótszy, w tym okresie wykonał:
instalacji okablowania w systemie
a) co najmniej 1 usługę z zakresu
kategorii 6, zawierająca minimum
intalacji okablowania w systemie
100 linii transmisyjnych miedzianych
kategorii 6, zawierająca minimum
oraz 10 linii szkieletu sieci
100 linii transmisyjnych miedzianych światłowodowej o wartości nie
oraz 10 linii szkieletu sieci
mniejszej niż 200 000,00 zł brutto
światłowodowej o wartości nie
oraz
mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto b) zrealizował co najmniej 1 dostawę
oraz
urządzeń sieci teleinformatycznej
b) zrealizował co najmniej 1 dostawę – sieci LAN i sieć bezprzewodowa
urządzeń sieci teleinformatycznej
wraz z ich instalacją i konfiguracją
– sieci LAN i sieć bezprzewodowa o wartości nie mniejszej niż 500
wraz z ich instalacją i konfiguracją 000,00 zł brutto
o wartości nie mniejszej niż 500
3) dysponowania odpowiednim
000,00 PLN brutto
potencjałem technicznym oraz
3) dysponowania odpowiednim
osobami zdolnymi do wykonania
potencjałem technicznym oraz
zamówienia – Wykonawca
osobami zdolnymi do wykonania
udokumentuje, że dysponuje lub
zamówienia – Wykonawca
będzie dysponować:
udokumentuje, że dysponuje lub
a) co najmniej jedną osobą
będzie dysponować:
posiadającą wydane bezterminowo
a. co najmniej jedną osobą
dyplomy ukończenia kursów
posiadającą wydane bezterminowo kwalifikacyjnych w zakresie:
dyplomy ukończenia kursów
1. instalacji okablowania
kwalifikacyjnych w zakresie:
strukturalnego
1. instalacji okablowania
2. pomiarów, nadzoru, wykrywania
strukturalnego
oraz eliminacji uszkodzeń i
2. pomiarów, nadzoru, wykrywania certyfikacji
oraz eliminacji uszkodzeń
3. projektowania okablowania
i certyfikacji
strukturalnego zgodnie z
3. projektowania okablowania
normami międzynarodowymi
strukturalnego zgodnie z
oraz procedurami instalacyjnymi
normami międzynarodowymi
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oraz procedurami instalacyjnymi
producenta proponowanego systemu
producenta proponowanego systemu okablowania.
okablowania.
b) co najmniej 1 osobę /Kierownika
b. co najmniej 1 osobę /Kierownika Robót/ posiadającą wymagane
Robót/ posiadającą wymagane
przepisami Prawa budowlanego
przepisami Prawa budowlanego
uprawnienia budowlane bez
uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do pełnienia
ograniczeń do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci i
w budownictwie w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych i posiadający
instalacji elektrycznych i posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w
minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót
pełnieniu funkcji Kierownika Robót c) co najmniej 1 osobę /kierownika
c. co najmniej 1 osobę /kierownika projektu – posiadającą certyfikat w
projektu – posiadającą certyfikat w zakresie zarządzania projektami
zakresie zarządzania projektami
na poziomie co najmniej PRINCE2
na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub PMP lub IPMA
Practitioner lub PMP lub IPMA
level C lub równorzędnym, a także
level C lub równorzędnym, a także minimum 5 letnie doświadczenie
minimum 5 letnie doświadczenie
w zakresie kierowania projektami
w zakresie kierowania projektami
informatycznymi
informatycznymi
d) co najmniej 1 osobę /
d. co najmniej 1 osobę /
główny inżynier do spraw sieci
główny inżynier do spraw sieci
komputerowych – posiadającą
komputerowych – posiadającą
najwyższy certyfikat w zakresie
najwyższy certyfikat w zakresie
sieci komputerowych oferowanego
sieci komputerowych oferowanego rozwiązania, posiadającym minimum
rozwiązania, posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie w budowie
5-letnie doświadczenie w budowie sieci komputerowych.
sieci komputerowych.
e) co najmniej 1 osobę / inżynier
e. co najmniej 1 osobę / inżynier
do spraw bezpieczeństwa
do spraw bezpieczeństwa
teleinformatycznego – posiadającą
teleinformatycznego – posiadającą certyfikat z zakresu bezpieczeństwa
certyfikat z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego posiadającym
teleinformatycznego posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie
minimum 5-letnie doświadczenie
w realizacji projektów w
w realizacji projektów w
zakresie bezpieczeństwa
zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
teleinformatycznego.
1.2. Dla pakietu 2:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 1) posiadania uprawnień do
- Zamawiający uzna warunek za
wykonywania określonej działalności
spełniony jeżeli Wykonawca:
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
a) posiada informację banku lub
nakładają obowiązek ich posiadania;
spółdzielczej kasy oszczędnościowo 2) posiadania wiedzy i
kredytowej, w których Wykonawca doświadczenia – Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą udokumentuje że w okresie ostatnich
wysokość posiadanych środków
3 lat przed upływem terminu
finansowych lub zdolność
składania ofert, a jeżeli okres
kredytową Wykonawcy – w kwocie prowadzenia działalności jest
odpowiadającej co najmniej 1000
krótszy, w tym okresie wykonał:
000,00 zł,
a) co najmniej 1 dostawę do szpitala
Dla pakietu 2:
wielospecjalistycznego obejmujące
1) posiadania uprawnień do
sprzęt, oprogramowanie wdrożenie
wykonywania określonej działalności systemu HIS spełniającego łącznie
lub czynności, jeżeli przepisy prawa następujące warunki:
nakładają obowiązek ich posiadania; 1. dostawa dotyczyły szpitala
wielospecjalistycznego o wielkości
minimum 300 łóżek,
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2) posiadania wiedzy i
2. dostawa obejmowała sprzęt
doświadczenia – Wykonawca
komputerowy i oprogramowanie
udokumentuje że w okresie ostatnich bazy danych,
3 lat przed upływem terminu
3. dostarczany i wdrażany system
składania ofert, a jeżeli okres
zawierał moduły: Ruch chorych,
prowadzenia działalności jest
Poradnia, Zlecenia lekarskie,
krótszy, w tym okresie wykonał:
dokumentacja medyczna, rozliczenia
a) co najmniej 1 dostawę do szpitala z NFZ, Apteka, apteczki oddziałowe,
wielospecjalistycznego obejmujące 4. dokonał integracji z systemem
sprzęt, oprogramowanie wdrożenie obsługi Laboratorium innego
systemu HIS spełniającego łącznie producenta w zakresie
następujące warunki:
przekazywania zleceń i odbierania
1. dostawa dotyczyły szpitala
wyników badań,
wielospecjalistycznego o wielkości 5. dokonał migracji danych z
minimum 300 łóżek,
systemu księgowego, finansowego,
2. dostawa obejmowała sprzęt
kadrowego, płacowego,
komputerowy i oprogramowanie
magazynowego, środków trwałych,
bazy danych,
aptecznego,
3. dostarczany i wdrażany system
b) dostarczony system wykonany
zawierał moduły: Ruch chorych,
był w jednolitej technologii, tzn.
Poradnia, Zlecenia lekarskie,
wszystkie moduły wymienione
dokumentacja medyczna, rozliczenia w punkcie 6.1.2.2.a.3 działały w
z NFZ, Apteka, apteczki oddziałowe, oparciu o przeglądarkę WWW lub
4. Dokonał integracji z Laboratorium działały jako aplikacje desktopowe,
innego producenta w zakresie
c) dostawa była o wartości nie
przekazywania zleceń i odbierania mniejszej niż 1.700.000,00 zł brutto
wyników badań,
3) dysponowania odpowiednim
5. dostarczony system wykonany
potencjałem technicznym oraz
był w jednolitej technologii, tzn.
osobami zdolnymi do wykonania
wszystkie moduły wymienione w
zamówienia – Wykonawca
powyższym punkcie działały w
udokumentuje, że dysponuje lub
oparciu o przeglądarkę WWW lub
będzie dysponować:
działały jako aplikacje desktopowe, a) 1 kierownik projektu z
6. dostawa była o wartości nie
wykształceniem wyższym
mniejszej niż 1.700.000,00 PLN
magisterskim, posiadającym
brutto
certyfikat zarządzania projektami, np.
3) dysponowania odpowiednim
IPMA, PMP, Prince 2 Practitioner lub
potencjałem technicznym oraz
równoważny, lub dyplom ukończenia
osobami zdolnymi do wykonania
studiów wyższych w specjalności:
zamówienia – Wykonawca
zarządzanie projektami oraz udział
udokumentuje, że dysponuje lub
w minimum 1 wdrożeniu systemu
będzie dysponować:
informatycznego w zakresie części
a) 1 kierownik projektu z
administracyjnej i/lub medycznej dla
wykształceniem wyższym
Szpitala Wielospecjalistycznego na
magisterskim, posiadającym
stanowisku kierownika projektu;
certyfikat zarządzania projektami, np. b) 3 specjalistów w zakresie
IPMA, PMP, Prince 2 Practitioner lub wdrażania systemów
równoważny, lub dyplom ukończenia informatycznych w zakresie części
studiów wyższych w specjalności:
administracyjnej i/lub medycznej
zarządzanie projektami oraz udział wykształcenie wyższe magisterskie,
w minimum 1 wdrożeniu systemu
udział w minimum 1 wdrożeniu
informatycznego w zakresie części systemu informatycznego w
administracyjnej i/lub medycznej dla zakresie części administracyjnej i/lub
Szpitala Wielospecjalistycznego na medycznej dla ZOZ na stanowisku
stanowisku kierownika projektu;
wdrożeniowca
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b) 3 specjalistów w zakresie
c) 2 osoby posiadające minimum
wdrażania systemów
5-letnie doświadczenie w realizacji
informatycznych w zakresie części projektów w zakresie systemów
administracyjnej i/lub medycznej
serwerowych i macierzowych,
wykształcenie wyższe magisterskie, 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
udział w minimum 1 wdrożeniu
o zamówienie mogą ubiegać się
systemu informatycznego w
Wykonawcy, którzy nie podlegają
zakresie części administracyjnej i/lub wykluczeniu, tj. nie zachodzi w
medycznej dla ZOZ na stanowisku stosunku do nich żadna przesłanka
wdrożeniowca
określona w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
c) 2 osoby posiadające certyfikaty
3. Spełnienie wymogu podanego
inżyniera do spraw systemów
w punkcie 6.1., należy potwierdzić
serwerowych i macierzowych,
poprzez złożenie stosownego
posiadające minimum 5-letnie
oświadczenia według załącznika nr
doświadczenie w realizacji projektów 2 oraz przedłożenie dokumentów, o
w powyższym zakresie
których mowa w pkt. 7 SIWZ.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 4. W przypadku zaistnienia
- Zamawiający uzna warunek za
przesłanki określonej w art. 24
spełniony jeżeli Wykonawca posiada Ustawy PZP Zamawiający wykluczy
informację banku lub spółdzielczej Wykonawcę z postępowania.
kasy oszczędnościowo kredytowej, 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
w których Wykonawca posiada
uznaje się za odrzuconą.
rachunek, potwierdzającą wysokość 6. Ocena spełniania warunków
posiadanych środków finansowych udziału w postępowaniu
lub zdolność kredytową Wykonawcy wymaganych od Wykonawców
– w kwocie odpowiadającej co
zostanie dokonana na podstawie
najmniej 2000 000,00 PLN,
złożonego oświadczenia, o którym
Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
mowa w pkt 6.2., według formuły:
o zamówienie mogą ubiegać się
spełnia / nie spełnia.
Wykonawcy, którzy nie podlegają
7. Wykonawca może polegać
wykluczeniu, tj. nie zachodzi w
na wiedzy i doświadczeniu,
stosunku do nich żadna przesłanka potencjale technicznym, osobach
określona w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. zdolnych do wykonania zamówienia
Spełnienie wymogu podanego w
lub zdolnościach finansowych
punkcie 6.1., należy potwierdzić
innych podmiotów, niezależnie od
poprzez złożenie stosownego
charakteru prawnego łączących go z
oświadczenia według załącznika nr nimi stosunków. Wykonawca w takiej
2 oraz przedłożenie dokumentów, o sytuacji zobowiązany jest udowodnić
których mowa w pkt. 7 SIWZ.
zamawiającemu, iż będzie
W przypadku zaistnienia przesłanki dysponował zasobami niezbędnymi
określonej w art. 24 Ustawy PZP
do realizacji zamówienia, w
Zamawiający wykluczy Wykonawcę szczególności przedstawiając w
z postępowania.
tym celu pisemne zobowiązanie
Ofertę Wykonawcy wykluczonego
tych podmiotów do oddania mu do
uznaje się za odrzuconą.
dyspozycji niezbędnych zasobów
Ocena spełniania warunków udziału na okres korzystania z nich przy
w postępowaniu wymaganych od
wykonywaniu zamówienia.
Wykonawców zostanie dokonana na 6.8. Jeżeli wykonawca, wykazując
podstawie złożonego oświadczenia, spełnianie warunków, o których
o którym mowa w pkt 6.2., według mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
formuły: spełnia / nie spełnia.
na zasobach innych podmiotów
Wykonawca może polegać na
na zasadach określonych w art.
wiedzy i doświadczeniu, potencjale 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
technicznym, osobach zdolnych
będą brały udział w realizacji części
do wykonania zamówienia lub
zamówienia, zamawiający żąda
zdolnościach finansowych innych
od Wykonawcy przedstawienia w
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podmiotów, niezależnie od
odniesieniu do tych podmiotów
charakteru prawnego łączących go z dokumentów wymienionych w pkt
nimi stosunków. Wykonawca w takiej 7.2. oraz 7.3.
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt
7.2. oraz 7.3.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
wymogów:
Pakiet 1)
Pakiet 1)
1) posiadania wiedzy i
1) posiadania uprawnień do
doświadczenia – Wykonawca
wykonywania określonej działalności
udokumentuje że w okresie ostatnich lub czynności, jeżeli przepisy prawa
3 lat przed upływem terminu
nakładają obowiązek ich posiadania;
składania ofert, a jeżeli okres
2) posiadania wiedzy i
prowadzenia działalności jest
doświadczenia – Wykonawca
krótszy, w tym okresie wykonał:
udokumentuje że w okresie ostatnich
a) co najmniej 1 usługę z zakresu
3 lat przed upływem terminu
intalacji okablowania w systemie
składania ofert, a jeżeli okres
kategorii 6, zawierająca minimum
prowadzenia działalności jest
100 linii transmisyjnych miedzianych krótszy, w tym okresie wykonał:
oraz 10 linii szkieletu sieci
a) co najmniej 1 usługę z zakresu
światłowodowej o wartości nie
instalacji okablowania w systemie
mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto kategorii 6, zawierająca minimum
oraz
100 linii transmisyjnych miedzianych
b) zrealizował co najmniej 1 dostawę oraz 10 linii szkieletu sieci
urządzeń sieci teleinformatycznej
światłowodowej o wartości nie
– sieci LAN i sieć bezprzewodowa mniejszej niż 200 000,00 zł brutto
wraz z ich instalacją i konfiguracją oraz
o wartości nie mniejszej niż 500
b) zrealizował co najmniej 1 dostawę
000,00 PLN brutto
urządzeń sieci teleinformatycznej
2) dysponowania odpowiednim
– sieci LAN i sieć bezprzewodowa
potencjałem technicznym oraz
wraz z ich instalacją i konfiguracją
osobami zdolnymi do wykonania
o wartości nie mniejszej niż 500
zamówienia – Wykonawca
000,00 zł brutto
udokumentuje, że dysponuje lub
3) dysponowania odpowiednim
będzie dysponować:
potencjałem technicznym oraz
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osobami zdolnymi do wykonania
a. co najmniej jedną osobą
posiadającą wydane bezterminowo zamówienia – Wykonawca
dyplomy ukończenia kursów
udokumentuje, że dysponuje lub
kwalifikacyjnych w zakresie:
będzie dysponować:
1. instalacji okablowania
a) co najmniej jedną osobą
strukturalnego
posiadającą wydane bezterminowo
2. pomiarów, nadzoru, wykrywania dyplomy ukończenia kursów
oraz eliminacji uszkodzeń
kwalifikacyjnych w zakresie:
i certyfikacji
1. instalacji okablowania
3. projektowania okablowania
strukturalnego
strukturalnego zgodnie z
2. pomiarów, nadzoru, wykrywania
normami międzynarodowymi
oraz eliminacji uszkodzeń i
oraz procedurami instalacyjnymi
certyfikacji
producenta proponowanego systemu 3. projektowania okablowania
okablowania.
strukturalnego zgodnie z
b. co najmniej 1 osobę /Kierownika normami międzynarodowymi
Robót/ posiadającą wymagane
oraz procedurami instalacyjnymi
przepisami Prawa budowlanego
producenta proponowanego systemu
uprawnienia budowlane bez
okablowania.
ograniczeń do pełnienia
b) co najmniej 1 osobę /Kierownika
samodzielnych funkcji technicznych Robót/ posiadającą wymagane
w budownictwie w zakresie sieci i
przepisami Prawa budowlanego
instalacji elektrycznych i posiadający uprawnienia budowlane bez
minimum 5-letnie doświadczenie w ograniczeń do pełnienia
pełnieniu funkcji Kierownika Robót samodzielnych funkcji technicznych
c. co najmniej 1 osobę /kierownika w budownictwie w zakresie sieci i
projektu – posiadającą certyfikat w instalacji elektrycznych i posiadający
zakresie zarządzania projektami
minimum 5-letnie doświadczenie w
na poziomie co najmniej PRINCE2 pełnieniu funkcji Kierownika Robót
Practitioner lub PMP lub IPMA
c) co najmniej 1 osobę /kierownika
level C lub równorzędnym, a także projektu – posiadającą certyfikat w
minimum 5 letnie doświadczenie
zakresie zarządzania projektami
w zakresie kierowania projektami
na poziomie co najmniej PRINCE2
informatycznymi
Practitioner lub PMP lub IPMA
d. co najmniej 1 osobę /
level C lub równorzędnym, a także
główny inżynier do spraw sieci
minimum 5 letnie doświadczenie
komputerowych – posiadającą
w zakresie kierowania projektami
najwyższy certyfikat w zakresie
informatycznymi
sieci komputerowych oferowanego d) co najmniej 1 osobę /
rozwiązania, posiadającym minimum główny inżynier do spraw sieci
5-letnie doświadczenie w budowie komputerowych – posiadającą
sieci komputerowych.
najwyższy certyfikat w zakresie
e. co najmniej 1 osobę / inżynier
sieci komputerowych oferowanego
do spraw bezpieczeństwa
rozwiązania, posiadającym minimum
teleinformatycznego – posiadającą 5-letnie doświadczenie w budowie
certyfikat z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych.
teleinformatycznego posiadającym e) co najmniej 1 osobę / inżynier
minimum 5-letnie doświadczenie
do spraw bezpieczeństwa
w realizacji projektów w
teleinformatycznego – posiadającą
zakresie bezpieczeństwa
certyfikat z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
teleinformatycznego posiadającym
Pakiet 2)
minimum 5-letnie doświadczenie
1) posiadania wiedzy i
w realizacji projektów w
doświadczenia – Wykonawca
zakresie bezpieczeństwa
udokumentuje że w okresie ostatnich teleinformatycznego.
3 lat przed upływem terminu
pakietu 2)
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składania ofert, a jeżeli okres
1) posiadania uprawnień do
prowadzenia działalności jest
wykonywania określonej działalności
krótszy, w tym okresie wykonał:
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
a) co najmniej 1 dostawę do szpitala nakładają obowiązek ich posiadania;
wielospecjalistycznego obejmujące 2) posiadania wiedzy i
sprzęt, oprogramowanie wdrożenie doświadczenia – Wykonawca
systemu HIS spełniającego łącznie udokumentuje że w okresie ostatnich
następujące warunki:
3 lat przed upływem terminu
1. dostawa dotyczyły szpitala
składania ofert, a jeżeli okres
wielospecjalistycznego o wielkości prowadzenia działalności jest
minimum 300 łóżek,
krótszy, w tym okresie wykonał:
2. dostawa obejmowała sprzęt
a) co najmniej 1 dostawę do szpitala
komputerowy i oprogramowanie
wielospecjalistycznego obejmujące
bazy danych,
sprzęt, oprogramowanie wdrożenie
3. dostarczany i wdrażany system
systemu HIS spełniającego łącznie
zawierał moduły: Ruch chorych,
następujące warunki:
Poradnia, Zlecenia lekarskie,
1. dostawa dotyczyły szpitala
dokumentacja medyczna, rozliczenia wielospecjalistycznego o wielkości
z NFZ, Apteka, apteczki oddziałowe, minimum 300 łóżek,
4. Dokonał integracji z Laboratorium 2. dostawa obejmowała sprzęt
innego producenta w zakresie
komputerowy i oprogramowanie
przekazywania zleceń i odbierania bazy danych,
wyników badań,
3. dostarczany i wdrażany system
5. dostarczony system wykonany
zawierał moduły: Ruch chorych,
był w jednolitej technologii, tzn.
Poradnia, Zlecenia lekarskie,
wszystkie moduły wymienione w
dokumentacja medyczna, rozliczenia
powyższym punkcie działały w
z NFZ, Apteka, apteczki oddziałowe,
oparciu o przeglądarkę WWW lub
4. dokonał integracji z systemem
działały jako aplikacje desktopowe, obsługi Laboratorium innego
6. dostawa była o wartości nie
producenta w zakresie
mniejszej niż 1.700.000,00 PLN
przekazywania zleceń i odbierania
brutto
wyników badań,
2) dysponowania odpowiednim
5. dokonał migracji danych z
potencjałem technicznym oraz
systemu księgowego, finansowego,
osobami zdolnymi do wykonania
kadrowego, płacowego,
zamówienia – Wykonawca
magazynowego, środków trwałych,
udokumentuje, że dysponuje lub
aptecznego,
będzie dysponować:
b) dostarczony system wykonany
a) 1 kierownik projektu z
był w jednolitej technologii, tzn.
wykształceniem wyższym
wszystkie moduły wymienione
magisterskim, posiadającym
w punkcie 6.1.2.2.a.3 działały w
certyfikat zarządzania projektami, np. oparciu o przeglądarkę WWW lub
IPMA, PMP, Prince 2 Practitioner lub działały jako aplikacje desktopowe,
równoważny, lub dyplom ukończenia c) dostawa była o wartości nie
studiów wyższych w specjalności:
mniejszej niż 1.700.000,00 zł brutto
zarządzanie projektami oraz udział 3) dysponowania odpowiednim
w minimum 1 wdrożeniu systemu
potencjałem technicznym oraz
informatycznego w zakresie części osobami zdolnymi do wykonania
administracyjnej i/lub medycznej dla zamówienia – Wykonawca
Szpitala Wielospecjalistycznego na udokumentuje, że dysponuje lub
stanowisku kierownika projektu;
będzie dysponować:
b) 3 specjalistów w zakresie
a) 1 kierownik projektu z
wdrażania systemów
wykształceniem wyższym
informatycznych w zakresie części magisterskim, posiadającym
administracyjnej i/lub medycznej
certyfikat zarządzania projektami, np.
wykształcenie wyższe magisterskie, IPMA, PMP, Prince 2 Practitioner lub
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udział w minimum 1 wdrożeniu
równoważny, lub dyplom ukończenia
systemu informatycznego w
studiów wyższych w specjalności:
zakresie części administracyjnej i/lub zarządzanie projektami oraz udział
medycznej dla ZOZ na stanowisku w minimum 1 wdrożeniu systemu
wdrożeniowca
informatycznego w zakresie części
c) 2 osoby posiadające certyfikaty
administracyjnej i/lub medycznej dla
inżyniera do spraw systemów
Szpitala Wielospecjalistycznego na
serwerowych i macierzowych,
stanowisku kierownika projektu;
posiadające minimum 5-letnie
b) 3 specjalistów w zakresie
doświadczenie w realizacji projektów wdrażania systemów
w powyższym zakresie.
informatycznych w zakresie części
Minimalny poziom ewentualnie
administracyjnej i/lub medycznej
wymaganych standardów:
wykształcenie wyższe magisterskie,
Pakiet 1)
udział w minimum 1 wdrożeniu
1) posiadania wiedzy i
systemu informatycznego w
doświadczenia – Wykonawca
zakresie części administracyjnej i/lub
udokumentuje że w okresie ostatnich medycznej dla ZOZ na stanowisku
3 lat przed upływem terminu
wdrożeniowca
składania ofert, a jeżeli okres
c) 2 osoby posiadające minimum
prowadzenia działalności jest
5-letnie doświadczenie w realizacji
krótszy, w tym okresie wykonał:
projektów w zakresie systemów
a) co najmniej 1 usługę z zakresu
serwerowych i macierzowych.
intalacji okablowania w systemie
kategorii 6, zawierająca minimum
100 linii transmisyjnych miedzianych
oraz 10 linii szkieletu sieci
światłowodowej o wartości nie
mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto
oraz
b) zrealizował co najmniej 1 dostawę
urządzeń sieci teleinformatycznej
– sieci LAN i sieć bezprzewodowa
wraz z ich instalacją i konfiguracją
o wartości nie mniejszej niż 500
000,00 PLN brutto
2) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – Wykonawca
udokumentuje, że dysponuje lub
będzie dysponować:
a. co najmniej jedną osobą
posiadającą wydane bezterminowo
dyplomy ukończenia kursów
kwalifikacyjnych w zakresie:
1. instalacji okablowania
strukturalnego
2. pomiarów, nadzoru, wykrywania
oraz eliminacji uszkodzeń
i certyfikacji
3. projektowania okablowania
strukturalnego zgodnie z
normami międzynarodowymi
oraz procedurami instalacyjnymi
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producenta proponowanego systemu
okablowania.
b. co najmniej 1 osobę /Kierownika
Robót/ posiadającą wymagane
przepisami Prawa budowlanego
uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych i posiadający
minimum 5-letnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji Kierownika Robót
c. co najmniej 1 osobę /kierownika
projektu – posiadającą certyfikat w
zakresie zarządzania projektami
na poziomie co najmniej PRINCE2
Practitioner lub PMP lub IPMA
level C lub równorzędnym, a także
minimum 5 letnie doświadczenie
w zakresie kierowania projektami
informatycznymi
d. co najmniej 1 osobę /
główny inżynier do spraw sieci
komputerowych – posiadającą
najwyższy certyfikat w zakresie
sieci komputerowych oferowanego
rozwiązania, posiadającym minimum
5-letnie doświadczenie w budowie
sieci komputerowych.
e. co najmniej 1 osobę / inżynier
do spraw bezpieczeństwa
teleinformatycznego – posiadającą
certyfikat z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego posiadającym
minimum 5-letnie doświadczenie
w realizacji projektów w
zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
Pakiet 2)
1) posiadania wiedzy i
doświadczenia – Wykonawca
udokumentuje że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie wykonał:
a) co najmniej 1 dostawę do szpitala
wielospecjalistycznego obejmujące
sprzęt, oprogramowanie wdrożenie
systemu HIS spełniającego łącznie
następujące warunki:
1. dostawa dotyczyły szpitala
wielospecjalistycznego o wielkości
minimum 300 łóżek,
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2. dostawa obejmowała sprzęt
komputerowy i oprogramowanie
bazy danych,
3. dostarczany i wdrażany system
zawierał moduły: Ruch chorych,
Poradnia, Zlecenia lekarskie,
dokumentacja medyczna, rozliczenia
z NFZ, Apteka, apteczki oddziałowe,
4. Dokonał integracji z Laboratorium
innego producenta w zakresie
przekazywania zleceń i odbierania
wyników badań,
5. dostarczony system wykonany
był w jednolitej technologii, tzn.
wszystkie moduły wymienione w
powyższym punkcie działały w
oparciu o przeglądarkę WWW lub
działały jako aplikacje desktopowe,
6. dostawa była o wartości nie
mniejszej niż 1.700.000,00 PLN
brutto
2) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – Wykonawca
udokumentuje, że dysponuje lub
będzie dysponować:
a) 1 kierownik projektu z
wykształceniem wyższym
magisterskim, posiadającym
certyfikat zarządzania projektami, np.
IPMA, PMP, Prince 2 Practitioner lub
równoważny, lub dyplom ukończenia
studiów wyższych w specjalności:
zarządzanie projektami oraz udział
w minimum 1 wdrożeniu systemu
informatycznego w zakresie części
administracyjnej i/lub medycznej dla
Szpitala Wielospecjalistycznego na
stanowisku kierownika projektu;
b) 3 specjalistów w zakresie
wdrażania systemów
informatycznych w zakresie części
administracyjnej i/lub medycznej
wykształcenie wyższe magisterskie,
udział w minimum 1 wdrożeniu
systemu informatycznego w
zakresie części administracyjnej i/lub
medycznej dla ZOZ na stanowisku
wdrożeniowca
c) 2 osoby posiadające certyfikaty
inżyniera do spraw systemów
serwerowych i macierzowych,
posiadające minimum 5-letnie
doświadczenie w realizacji projektów
w powyższym zakresie.
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
25/06/2014 Godzina: 10:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
25/06/2014 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/07/2014 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/07/2014 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-079233
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