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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
ul. Prusa 1/3
Otwock
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Gąsowska
Tel.:  +48 227792061
E-mail: sekretariat@zozmswia.pl 
Faks:  +48 227794671
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozmswia.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”
Numer referencyjny: ZP 2-2018

II.1.2) Główny kod CPV
48900000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty
Otwock”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
•Zadanie 1 - wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu – opisane w Załączniku nr 1 A
•Zadanie 2 - wymagania dla infrastruktury sprzętowej Systemu – opisane w Załączniku nr 1 B
•Koncepcja realizacji e-usług – opisane w załączniku nr 1C
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla poszczególnych zadań:
3.1.Zadanie 1 - wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu – opisane w Załączniku nr 1 A
3.2.Zadanie 2 - wymagania dla infrastruktury sprzętowej Systemu – opisane w Załączniku nr 1 B
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7.
6. Zamawiający w ramach Zadania nr 1 oferty wymaga przedłożenia prezentacji Systemu – szczegółowy opis
zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:sekretariat@zozmswia.pl
http://www.zozmswia.pl/
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: 123456J
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-059027
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 076-168917
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/04/2018

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

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 16/10/2018
Powinno być:
Zamawiający wymaga realizacji Zadania nr 1 zamówienia w terminie 105 dni od dnia zawarcia umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 20/08/2018
Powinno być:
Zamawiający wymaga realizacji Zadania nr 2 zamówienia w terminie 50 dni od dnia zawarcia umowy.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdoloność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) dla zadania 1: 1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał(zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ): 1 Co najmniej dwie dostawy o wartości min. 1,5 mln. zł brutto
każda,polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia
pacjentów i obiegu dokumentacji medycznej, w tym rejestracji pacjentów i rozliczeń z NFZ dla podmiotu
leczniczego. 2 Co najmniej jedna ze zrealizowanych dostaw obejmowała: – dostawę wdrożenie i konfigurację
oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i obiegu dokumentacji medycznej,
— dostawę oprogramowania obejmującego funkcjonalności e-usług, instruktaż lub szkolenia dla użytkowników i
administratorów systemu.
1.2.2.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje (zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ):1 Kierownik projektu

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:168917-2018:TEXT:PL:HTML
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Minimalne wykształcenie/uprawnienia.
— Wykształcenie wyższe,
— Certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny, np.: IPMA CPM,
PMIPMP.
Minimalne doświadczenie.
— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako w realizacji co najmniej 3 projektów
informatycznych o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każdy w roli kierownika projektu lub zastępcy
kierownika,
— w ostatnich 3 latach kierował co najmniej jednym projektem informatycznym (przez cały okres ich
trwania) o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto, zakończonym sukcesem tj. odebranym przez
zamawiającego,polegającym na budowie systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego obejmującym:
dostawę iwdrożenie infrastruktury sprzętowej (serwery, macierz, system backupu) oraz dostawę, wdrożenie i
konfigurację oprogramowania w tym oprogramowania udostępniającego e usługi.
2 Specjalista ds. medycznych - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
3 Specjalista ds. baz danych - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
4 Specjalista ds. wirtualizacji - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
5 Specjalista ds. bezpieczeństwa - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
6. Specjalista ds. bezpieczeństwa w zakresie ISO 27001 - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
7. Specjalista ds. kontroli jakości - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu dla zadania 1 znajduje się w rozdziale V SIWZ.
2) dla zadania 2 -zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy - w tym okresie wykonał (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ):
1 Co najmniej dwie dostawy o wartości min. 200 000,00 PLN brutto każda, polegających na dostawie
ikonfiguracji sprzętu informatycznego:
Co najmniej jedna ze zrealizowanych dostaw obejmowała łącznie:
— dostawę wdrożenie i konfigurację sprzętu informatycznego,
— instruktaż lub szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu dla zadania 2 znajduje się w rozdziale V SIWZ.
Powinno być:
1) dla zadania 1: 1.1. 1.2.2.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ): 1 Co najmniej dwie dostawy o wartości min. 1,5 mln. zł brutto
każda, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia
pacjentów i obiegu dokumentacji medycznej, w tym rejestracji pacjentów i rozliczeń z NFZ dla podmiotu
leczniczego. 2 Co najmniej jedna ze zrealizowanych dostaw obejmowała:
– dostawę wdrożenie i konfigurację oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i obiegu dokumentacji
medycznej,
– dostawę oprogramowania obejmującego funkcjonalności e-usług, instruktaż lub szkolenia dla użytkowników i
administratorów systemu.
1.2.2.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje (zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ): 1. Kierownik projektu Minimalne wykształcenie/uprawnienia
– Wykształcenie wyższe
– Certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny, np.: IPMA CPM, PMI
PMP
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Minimalne doświadczenie
– co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w realizacji co najmniej 3 projektów
informatycznych o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każdy w roli kierownika projektu lub zastępcy
kierownika,
– w ostatnich 3 latach kierował co najmniej jednym projektem informatycznym (przez cały okres ich trwania)
o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto, zakończonym sukcesem tj. odebranym przez zamawiającego,
polegającym na budowie systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego obejmującym: dostawę i
wdrożenie infrastruktury sprzętowej (serwery, macierz, system backupu) oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację
oprogramowania w tym oprogramowania udostępniającego e usługi. 2.Specjalista ds. medycznych - warunek
opisany w rozdziale V SIWZ
3 Specjalista ds. baz danych - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
4 Specjalista ds. wirtualizacji - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
5 Specjalista ds. bezpieczeństwa - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
6. Specjalista ds. bezpieczeństwa w zakresie ISO 27001 - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
7. Specjalista ds. kontroli jakości - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu dla zadania 1 znajduje się w rozdziale V SIWZ.
2) dla zadania 2 -zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy - w tym okresie wykonał (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ):
1 Co najmniej dwie dostawy o wartości min. 200 000,00 PLN brutto każda, polegających na dostawie
ikonfiguracji sprzętu informatycznego:
Co najmniej jedna ze zrealizowanych dostaw obejmowała łącznie:
— dostawę wdrożenie i konfigurację sprzętu informatycznego,
— instruktaż lub szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu dla zadania 2 znajduje się w rozdziale V SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 21/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/06/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 02/07/2018
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


