Jastrzębie-Zdrój, 30.05.2014r.
DZP/38/382-26/14
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy:

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa
zintegrowanego
systemu
informatycznego
wspomagającego zarządzanie
w Wojewódzkim
Szpitalu
Specjalistycznym
nr
2
w
Jastrzębiu-Zdroju
DZP/38/382-26/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r.
W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące
zmiany:
Pytanie nr 1 dot. ogłoszenia
Odnośnie ogłoszenia o powyższym przetargu uprzejmie proszę o wyjaśnienie pewnej kwestii.
Z informacji zawartych w ogłoszeniu jasno wynika, że niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia
oferty są moduły takie jak: Ruch chorych, Poradnia, Zlecenia lekarskie, dokumentacja
medyczna, rozliczenia z NFZ, Apteka, apteczki oddziałowe – czyli z tzw. ,,część biała”, jednak
czy system będzie obejmował również wdrożenie ,,części szarej”?: modułów takich jak Kadry,
Płace, Finanse i Księgowość, Czynsze itp?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż system nie obejmuje wdrożenia części szarej.
Zamawiający wymaga integracji istniejącej części szarej z nowymi systemami.
Zamawiający dopuszcza wymianę posiadanego oprogramowania części szarej zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia pkt. 3.23 do 3.28
Pytanie nr 2 dot. SIWZ punkt 3.25 – podpunkt D
Zamawiający oczekuje migracji danych obrazowych z aktualnie użytkowanego systemu
PACS/RIS (Alteris, JM Projekt). Prosimy o informację dotyczące: wielkość aktualnie posiadanej
macierzy obrazowej, ilości danych do migracji (system PACS oraz system RIS), źródła
(np.: CD/DVD) oraz formatu migrowanych danych?. Jednocześnie w celu zapewnienia
poprawności migrowanych informacji, prosimy o zastosowanie formatów: dla danych
obrazowych (PACS) min. DICOM 3.0, danych opisowych (RIS) min. xls, txt
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wymaga wymiany aktualnie używanego systemu PACS/RIS.
Zamawiający dopuszcza taką wymianę w przypadku, gdy wykonawca nie będzie posiadał
możliwości integracji z istniejącym systemem PACS/RIS, zgodnie z zapisem pkt. 3.25.
Zamawiający oczekuje migracji wyłącznie w przypadku nie spełnienia warunku o integracji.
Wówczas dostawca zaoferuje system PACS/RIS i dokona integracji oraz migracji danych.
Nawiązując do dalszej części pytania ilość danych obrazowych do ewentualnej migracji to ok.
6TB. Program opisowy oparty o bazę firebird. Możliwość połączenia z bazą i pobrania danych.
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Pytanie nr 3 dot. SIWZ punkt 3.25 – podpunkt F
W związku z wymaganiem integracji nowego systemu PACS/RIS z posiadaną przez
Zamawiającego infrastrukturą informatyczno-komputerową, prosimy o informację: jakie
urządzenia diagnostyczne (np. RTG,TK) posiada Zamawiający oraz czy w/w urządzenia
posiadają niezbędne licencje DICOM/Worklist, jakiego rodzaju stacje diagnostyczne są
aktualnie użytkowane (oprogramowanie diagnostyczne) przez Zamawiającego, jaki sprzęt
komputerowy (architektura) wykorzystywany jest aktualnie w placówce?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wymaga wymiany aktualnie używanego systemu PACS/RIS.
Zamawiający dopuszcza taką wymianę w przypadku gdy wykonawca nie będzie posiadał
możliwości integracji z istniejącym systemem PACS/RIS, zgodnie z zapisem pkt. 3.25.
Zamawiający oczekuje migracji wyłącznie w przypadku nie spełnienia warunku o integracji.
Wówczas dostawca zaoferuje system PACS/RIS i dokona integracji oraz migracji danych.
Nawiązując do dalszej części pytania zamawiający posiada:
CT x1
MR x1
CR x 2
neuronawigacja BrainLab x1
angiograf x1
Oprogramowanie na stacjach diagnostycznych:
eFilm Workstation (Windows) i OsiriX (MacOS).
Zamawiający nie korzysta z worklist.
Pytanie nr 4 dot. SIWZ punkt 3.25 – podpunkt G
W związku z możliwością zaoferowania równoważnego systemu klasy PACS/RIS, czy
Zamawiający dopuści system o minimalnych funkcjonalnościach w pełni zintegrowany
z systemem klasy HIS poprzez protokół HL7:
System radiologiczny klasy RIS
Komunikacja z PACS/HIS za pomocą protokołu HL7.
Możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej zakładu diagnostycznego z podziałem na
jednostki przyjmujące oraz wykonujące określone badanie.
Prowadzenie katalogu badań diagnostycznych dla określonej jednostki z możliwością definicji,
przeglądu i edycji pozycji katalogu.
Dostępna baza procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9
Dostępna baza jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD10.
Tworzenie bazy pacjentów. Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych przez NFZ.
Weryfikacja poprawności numeru PESEL, automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na
podstawie PESEL.
Rejestracja pacjenta w zakładzie z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów i
określenia kryteriów wyszukiwania pacjenta.
Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych, rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych.
Planowanie wykonania badań dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania
terminarza). Możliwość przeglądu terminarza dla określonej pracowni.
Ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia
dni wolnych.
Definiowanie
nieobecności,
przerw,
urlopów
itp.
dla
poszczególnych
lekarzy/gabinetów/pracowni.
Możliwość zdefiniowania jednostek czasu pracy pracowni diagnostycznych.
Możliwość jednoczesnego wglądu do kilku grafików różnych lekarz/gabinetów/pracowni.
Możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji.
Możliwość rezerwacji zleceń oraz automatycznego lub ręcznego wysyłania do PACS
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Możliwość rezerwacji skierowania na usługę wydanego przez lekarza w gabinecie lekarskim.
Wprowadzanie informacji o kierującym na świadczenie (lekarz – numer prawa wykonywania
zawodu lekarza, jednostka – numer umowy).
Możliwość poprawy danych zlecenia, usunięcia zarejestrowanego zlecenia. Zastosowanie
odpowiedniej autoryzacji uprawnień do obsługi czynności wykonywanych na zleceniach. Zapis
zmian wykonywanych na zleceniu. Automatyczne wysłanie zmian do PACS.
Tworzenie własnego słownika powodów anulowania zarezerwowanej wizyty.
Możliwość pobierania opłat za badania
Automatyczne odbieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia.
Możliwość wprowadzania wyniku badania opisowego. Dostępność zleceń do opisu, zleceń w
trakcie opisywania, zleceń opisanych; możliwość filtrowania zleceń wg statusu realizacji
Możliwość wywołania wyniku badania w PACS do opisywanego zlecenia.
Możliwość wprowadzania wyniku badania na podstawie gotowych szablonów.
Możliwość definiowania własnych szablonów wyników.
Możliwość zdefiniowania dla jednego badania kilku szablonów.
Możliwość wprowadzania do systemu nazw urządzeń diagnostycznych i ich automatycznego
wydruku w wynikach opisowych.
Autoryzacja wyników badań, możliwość anulowania autoryzacji wyników.
Wydruk wyniku badania dla pacjenta.
Polecenie nagrania płyty dla pacjenta zawierającego wynik opisowy i obrazowy.
Możliwość definiowania własnych wzorców wydruku (format, zawartość).
Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku.
Wynik badania powinien być widoczny w gabinecie lekarskim.
Prowadzenie księgi pracowni
Wydruk księgi pracowni.
Przekazywanie zleceń lekarskich na badania diagnostyczne z systemu HIS do RIS z
określeniem trybu wykonania
Przekazywanie wyników wykonanego badania do systemu HIS (opis i wyniki obrazowe)
Przekazywanie informacji zwrotnej na oddział o terminie wykonania badania przez pracownię
diagnostyczną
Umawianie na badania diagnostyczne na podstawie skierowań (w Przypadku Przychodni)
Pobieranie opłat za wykonane badania diagnostyczne
Jednorodna baza pacjentów w HIS i RIS
Dostęp do poprzednich wyników badań
System archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS/WEB
Komunikacja z RIS za pomocą protokołu HL7 lub po bazie danych.
Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podłączanych rządzeń
diagnostycznych
Przyjmowanie zleceń z RIS – w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania
(gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń
Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów)
min. zakończone
Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie
zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju
badania, zmiana informacji o kierującym na badanie
Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia
wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS
automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie)
Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym
aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS
Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS
(edycja, usunięcie)
Język interfejsu użytkownika – język polski
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Baza danych w technologii SQL lub równoważnym
Możliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez
wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w „locie” , z
możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik
DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, możliwość anonimizacji
badań w „locie”).
Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów.
Współpraca z minimum dwoma różnymi automatycznymi urządzeniem nagrywającym
(duplikatory CD/DVD)
Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM.
Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji,
Kompresja bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji długoterminowej,
Prowadzenie katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w
archiwum „ off Line” ( na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD).
Rozbudowane funkcje wyszukiwania,i sortowania i filtrowania danych (między innymi po
:nazwisku, dacie badania, identyfikatorze badania, numerze RIS, jednostce kierującej,
urządzeniu wykonującym, modality). Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi.
Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna
kompilacja przed wypaleniem.
Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie min. JPG/BMP/TIFF ( np. do
prezentacji).
Możliwość tworzenia plików AVI.
Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze).
Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta.
Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM.
Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem
DICOM 3.0
Statyczny „routing” (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne
miejsca).
Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi,
zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.)
Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów).
Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta.
Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi
przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego.
Kompresja obrazów Bazy Danych
Polski język oprogramowania
Polskie znaki w nazwiskach pacjentów.
Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM
Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality
Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi
Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line
Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum
automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM
chapter 10 – media interchange format).
Możliwość
podłączania
dodatkowych
stacji
klienckich opisowych,
rejestracyjnych
i
przeglądowych,
Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostycznekolejka) i off-line – lokalnie.(DICOM MODALITY WORKLIST)
Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET
Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika
Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji), również w „locie” dla potrzeb
nagrywania płyt dla pacjentów
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Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN.
System umożliwiaj integrację z systemami zewnętrznymi poprzez protokół HL7 (HIS/RIS),
integrację EPR oraz generowanie listy roboczej (DICOM Modality Worklist) dla urządzeń
diagnostycznych,
System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych
Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne.
Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne.
Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE (potwierdzone wpisem na stronie
internetowej IHE) min.:
Scheduled Workflow,
Patient Information Reconciliation,
Consistent Time,
Portable Data for Imaging
lub równoważne
Centralne zarządzanie użytkownikami systemu PACS i WEB i naszych stacji diagnostycznych.
Możliwośc ustawienia parametrów hasła, ważności hasła, ważności konta, blokady konta np. po
ilości błędnych autoryzacji. Logowanie błędnych autoryzacji.
Oferowany system PACS posiada wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych,
deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z
dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych i jest zarejestrowane w klasie min. IIb
Komunikacja z RIS za pomocą protokołu HL7.
Przyjmowanie zleceń z RIS – w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania
(gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń
Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów)
Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie
zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju
badania, zmiana informacji o kierującym na badanie
Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia
wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS
automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie)
Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym
aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS
Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS
(edycja, usunięcie)
System dystrybucji obrazów
Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za
pomocą przeglądarek internetowych
Proste manipulacje na obrazach min funkcjonalność:
Window/Level
Zmiana kontrastu
Zmiana poziomu zaczernienia
Lupa
Regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne, prostokątne)
Powiększanie obrazu
Przesunięcie obrazu
Pomiar odległości
Pomiar kąta cobba
Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją konta
Odbicie obrazu w pionie i poziomie
Wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania
Zapis obrazu do formatu JPEG
Zapis widoku obrazu
Prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS
Przycięcie obrazu do rejonu zainteresowania
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż Zamawiający nie wymaga wymiany aktualnie używanego systemu
PACS/RIS.
Zamawiający dopuszcza taką wymianę w przypadku gdy wykonawca nie będzie posiadał
możliwości integracji z istniejącym systemem PACS/RIS, zgodnie z zapisem pkt. 3.25.
W przypadku wymiany oprogramowania wymagana jest funkcjonalność minimalna PACS
identyczna jak oprogramowanie firmy ALTERIS.
Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie tej funkcjonalności.
Funkcjonalność posiadanego systemu PACS przedstawia załącznik nr 12a
Zamawiający wymaga również zachowania:
- możliwość samodzielnej edycji węzłów systemu PACS
- dodawanie nowych urządzeń akwizycyjnych nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji
PACS/RIS
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
Dodaje do SIWZ nowy załącznik, a mianowicie:
17. Wymagania ogólne dla pakietu 2 - według załącznika nr 12a

Pytanie nr 5 dot. SIWZ punkt 3.25 – podpunkt I
Prosimy o informację jakie licencje użytkuje aktualnie Zamawiający w ramach systemu
PACS/RIS oraz w jakiej ilości?
Odpowiedź:
Program opisowy ZDO - licencja bez limitu stanowisk.
PACS firmy Alteris objęty umową serwisową do 21.01.2015

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:

Zmiana nr 1 dot. wzoru umowy (sieć) § 1 oraz nr załącznika
Zamawiający zmienia treść:
Załącznik nr 15 do SIWZ
Wzór (sieć)
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na prace
projektowe i roboty budowlane:
Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki i terminy jej wykonania określa
oferta Wykonawcy, SIWZ wraz z załącznikami:
a) Zał. nr 9: Program Funkcjonalno-Użytkowy Pakiet 1 Zaprojektowanie i wykonanie
sieci komputerowej,
b) Zał. nr 10: Wymagania dla pakietu 1
stanowiące integralną część umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką
budowlaną.
4. Wszystkie wbudowane materiały muszą mieć wymagane prawem budowlanym atesty,

6

certyfikaty i aprobaty techniczne.
5. Podstawę realizowanego zakresu robót budowlanych stanowić będzie opracowana przez
Wykonawcę, zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dokumentacja
projektowo – kosztorysowa zatwierdzona przez Zamawiającego oraz wszelkie decyzje
administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, itp. wymagane dla rozpoczęcia tych robót.
6. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, projekt
„Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” (umowa o dofinansowanie projektu
nr UDA-RPSL.02.02.00-00-092/12-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Projekt II „Społeczeństwo informacyjne”,
Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług 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.
Który otrzymuje nowe brzmienie:
Załącznik nr 14 do SIWZ
Wzór (sieć)
§1
Przedmiot umowy
1. Działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w następstwie przeprowadzenia
przetargu
nieograniczonego
nr
DZP/38/382-26/14
ogłoszonego
w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej Nr ………..z dnia …………………….
Strony zawierają umowę o następującej treści:
2. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na prace
projektowe i roboty budowlane:
Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki i terminy jej wykonania określa
oferta Wykonawcy, SIWZ wraz z załącznikami:
a) Zał. nr 9: Program Funkcjonalno-Użytkowy Pakiet 1 Zaprojektowanie i wykonanie
sieci komputerowej,
b) Zał. nr 10: Wymagania dla pakietu 1
stanowiące integralną część umowy.
4. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
wykonania
przedmiotu
umowy
zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką
budowlaną.
5. Wszystkie wbudowane materiały muszą mieć wymagane prawem budowlanym atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.
6. Podstawę realizowanego zakresu robót budowlanych stanowić będzie opracowana przez
Wykonawcę, zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dokumentacja
projektowo – kosztorysowa zatwierdzona przez Zamawiającego oraz wszelkie decyzje
administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, itp. wymagane dla rozpoczęcia tych robót.
7. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, projekt
„Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” (umowa o dofinansowanie projektu
nr UDA-RPSL.02.02.00-00-092/12-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Projekt II „Społeczeństwo informacyjne”,
Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług 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.
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Zmiana nr 2 dot. dot. wzoru umowy (dostawa) § 1
Zamawiający zmienia treść:

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu oraz
oprogramowania, jego instalacja, konfiguracja, wdrożenie oprogramowania, przeszkolenie
pracowników Zamawiającego
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki i terminy jej wykonania określa oferta
Wykonawcy, SIWZ wraz z załącznikami:
c) Zał. nr 11:
Pakiet 2 Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń, sprzętu,
wyposażenia, oprogramowania, wdrożenie oprogramowania, szkolenie pracowników
z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego.
d) Zał. nr 12: Wymagania dla pakietu 2
stanowiące integralną część umowy.
Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca sprzedaje
Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie zgodnie z jej warunkami oraz postanowieniami
SIWZ i ofertą Wykonawcy.
Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, projekt
„Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” (umowa o dofinansowanie projektu nr UDARPSL.02.02.00-00-092/12-00)
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Projekt II „Społeczeństwo informacyjne”,
Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług 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.

Który otrzymuje nowe brzmienie:

1.

2.

3.

4.

5.

§1
Przedmiot umowy
Działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w następstwie przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego nr DZP/38/382-26/14 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej Nr ………..z dnia …………………….
Strony zawierają umowę o następującej treści:
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu oraz
oprogramowania, jego instalacja, konfiguracja, wdrożenie oprogramowania, przeszkolenie
pracowników Zamawiającego.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki i terminy jej wykonania określa oferta
Wykonawcy, SIWZ wraz z załącznikami:
a) Zał. nr 11: Pakiet 2 Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń, sprzętu,
wyposażenia, oprogramowania, wdrożenie oprogramowania, szkolenie pracowników
z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego.
b) Zał. nr 12: Wymagania dla pakietu 2
stanowiące integralną część umowy.
Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca sprzedaje
Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie zgodnie z jej warunkami oraz postanowieniami
SIWZ i ofertą Wykonawcy.
Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, projekt
„Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” (umowa o dofinansowanie projektu nr UDARPSL.02.02.00-00-092/12-00)
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Projekt II „Społeczeństwo informacyjne”,
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Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług 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.

Ponadto Zamawiający dołącza:
1. SIWZ po zmianach z dnia 30.05.2014r.;
2. Załącznik nr 12a
17. Wymagania ogólne dla pakietu 2 - według załącznika nr 12a
Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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