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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 Szpital
Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Czerniakowska 231
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-416

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 225841110

Osoba do kontaktów: Elżbieta Buźniak
E-mail: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl

Faks: +48 225841109

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://szpital-orlowskiego.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:
System usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego
CMKP w Warszawie
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamówienie Systemu Usług Informatycznych obejmuje następujące elementy:
1) dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego,
2) budowa dedykowanej instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w budynkach szpitala,
3) dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania na dostarczonym sprzęcie komputerowym,
4) udzielenie licencji na dostarczone oprogramowanie,
5) utworzenie i uruchomienie portalu internetowego,
6) utworzenie i uruchomienie elektronicznej platformy świadczenia e-usług,
7) integracja usług wymienionych w punktach 5) i 6) z usługami ePUAP, dostarczonym systemem
Elektronicznego Obiegu Dokumentów i dostarczoną Elektroniczną Skrzynką Podawczą z Urzędowym
Poświadczeniem Odbioru,
8) świadczenie serwisu gwarancyjnego,
9) nadzór autorski,
10) szkolenia,
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
30200000
48000000
45300000
45232300
48814000
48180000
72263000
72265000
48820000
48612000
30214000
32410000
45314300

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)
52/8/2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ebuzniak
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-078509 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 118-209527 z dnia: 21/06/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
16/06/2014 (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:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne
III.2.1)
do dokonania oceny spełniania
wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają następujące
warunki:
Warunki oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. Uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie.
Wykonawca spełni warunek w
sytuacji kiedy złoży oświadczenie

Powinno być:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają następujące
warunki:
Warunki oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. Uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie.
Wykonawca spełni warunek w
sytuacji kiedy złoży oświadczenie
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z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (z
zamówień publicznych (z
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr wykorzystaniem wzoru – załącznik nr
11 do SIWZ)
11 do SIWZ)
2 Wiedza i doświadczenie
2 Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące
spełniają warunki, dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca spełni warunek w
Wykonawca spełni warunek w
sytuacji kiedy złoży:
sytuacji kiedy złoży:
1) oświadczenie z art. 22 ust. 1
1) oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy Prawo zamówień publicznych
(z wykorzystaniem wzoru – załącznik (z wykorzystaniem wzoru – załącznik
nr 11 do SIWZ),
nr 11 do SIWZ),
2) Wykaz wykonanych, a w
2) Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw/usług, w okresie głównych dostaw/usług, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie wraz z podaniem ich - w tym okresie wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których
i podmiotów, na rzecz których
zostały wykonane oraz kiedy załączy zostały wykonane oraz kiedy załączy
dowody, że zostały wykonane lub są dowody, że zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (sporządzony wykonywane należycie (sporządzony
z wykorzystaniem wzoru – załącznik z wykorzystaniem wzoru – załącznik
nr 14 do SIWZ).
nr 14 do SIWZ).
Wymagane jest by wykonać co
Wymagane jest by wykonać co
najmniej
najmniej
1) dwa o podobnym charakterze i
1) dwa o podobnym charakterze i
zakresie zamówienia (za podobne zakresie zamówienia (za podobne
zamówienia uznaje się dostawę i
zamówienia uznaje się dostawę i
wdrożenie systemu informatycznego wdrożenie systemu informatycznego
do obsługi zakładów opieki
do obsługi zakładów opieki
zdrowotnej/podmioty działalności
zdrowotnej/podmioty działalności
leczniczej tj. szpitale- w części
leczniczej tj. szpitale- w części
medycznej) o wartości nie mniejszej medycznej) o wartości nie mniejszej
niż 500.000,00 PLN (brutto) każde, niż 500.000,00 PLN (brutto) każde,
2) dwa o podobnym charakterze i
2) dwa o podobnym charakterze i
zakresie zamówienia (za podobne zakresie zamówienia (za podobne
zamówienia uznaje się dostawę,
zamówienia uznaje się dostawę,
instalację i konfigurację sprzętu
instalację i konfigurację sprzętu
komputerowego obejmującego
komputerowego obejmującego
serwery, stacje robocze i sprzęt
serwery, stacje robocze i sprzęt
peryferyjny) o wartości nie mniejszej peryferyjny) o wartości nie mniejszej
niż 500.000,00 PLN (brutto) każde, niż 500.000,00 PLN (brutto) każde,
3) dwa o podobnym charakterze
3) dwa o podobnym charakterze
i zakresie zamówienia (za
i zakresie zamówienia (za
podobne zamówienia uznaje się
podobne zamówienia uznaje się
dostawę i wdrożenie systemu
dostawę i wdrożenie systemu
informatycznego do obsługi
informatycznego do obsługi
zakładów opieki zdrowotnej w
zakładów opieki zdrowotnej w
części administracyjnej) o wartości części administracyjnej) o wartości
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nie mniejszej niż 100.000,00 PLN
nie mniejszej niż 100.000,00 PLN
(brutto) każde,
(brutto) każde,
4) dwa o podobnym charakterze i
4) dwa o podobnym charakterze i
zakresie zamówienia (za podobne zakresie zamówienia (za podobne
zamówienia uznaje się dostawę,
zamówienia uznaje się dostawę,
instalację i konfigurację sprzętu
instalację i konfigurację sprzętu
komputerowego dla systemów
komputerowego dla systemów
pracujących
pracujących
w trybie 24/7/365 i spełniających
w trybie 24/7/365 i spełniających
wymagania „FT - Fault Tolerance”
wymagania „FT - Fault Tolerance”
lub wymagania „HA - High
lub wymagania „HA - High
Availability” system zaprojektowany i Availability” system zaprojektowany i
zbudowany tak, aby mógł pracować zbudowany tak, aby mógł pracować
nawet
nawet
w przypadku wystąpienia błędów lub w przypadku wystąpienia błędów lub
zaistnienia awarii jego elementów), zaistnienia awarii jego elementów),
5) dwa o podobnym charakterze i
5) dwa o podobnym charakterze i
zakresie zamówienia (za podobne zakresie zamówienia (za podobne
zamówienia uznaje się usługi
zamówienia uznaje się usługi
wdrożenia użytkowników do obsługi, wdrożenia użytkowników do obsługi,
dla użytkowników wdrażanego
dla użytkowników wdrażanego
systemu informatycznego w liczbie - systemu informatycznego w liczbie nie mniejszej niż 200) każde,
nie mniejszej niż 200) każde,
6) dwa o podobnym charakterze i
6) dwa o podobnym charakterze i
zakresie zamówienia (za podobne zakresie zamówienia (za podobne
zamówienia uznaje się usługi
zamówienia uznaje się usługi
utrzymania, serwisu i wsparcia,
utrzymania, serwisu i wsparcia,
świadczone kompleksowo dla
świadczone kompleksowo dla
systemu pracującego w trybie
systemu pracującego w trybie
24/7/365 oraz obsługiwanego przez 24/7/365 oraz obsługiwanego przez
nie mniej niż 200 użytkowników)
nie mniej niż 200 użytkowników)
każde.
każde.
3 Potencjał techniczny
Zamawiający oczekuje spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą
wszystkich wymienionych warunków,
ubiegać się Wykonawcy, którzy
przy czym każda z dostaw lub usług
spełniają warunki, dotyczące
może stanowić odrębne zamówienie.
dysponowania odpowiednim
W przypadku, gdy w zamówieniu
potencjałem technicznym.
przedstawionym przez Wykonawcę
Zamawiający nie wyznacza
jako spełniające warunek
szczegółowego warunku w tym
rozliczenie pomiędzy Wykonawcą
zakresie.
a zamawiającym za wykonane
Wykonawca spełni warunek w
zamówienie zostanie dokonane
sytuacji kiedy złoży oświadczenie
w innej walucie niż w złotych
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
polskich, wykonawca (dla celu
zamówień publicznych (z
oceny oferty) dokona przeliczenia
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr wartości wykonanych zamówień
11 do SIWZ).
w innej walucie niż w złotych
4 Osoby zdolne do wykonania
polskich – na podstawie średniego
zamówienia
kursu złotego w stosunku do
O udzielenie zamówienia mogą
walut obcych określonego w tabeli
ubiegać się wykonawcy, którzy
kursów A średnich walut obcych
spełniają warunki, dotyczące
Narodowego Banku Polskiego na
dysponowania osobami zdolnymi do dzień zamieszczenia ogłoszenia o
wykonania zamówienia.
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. W przypadku, gdy
w dniu publikacji ogłoszenia NBP
nie opublikował średnich kursów
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Wykonawca spełni warunek w
sytuacji, kiedy złoży oświadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (z
wykorzystaniem wzoru – załącznik
nr 11 do SIWZ) oraz kiedy załączy
wykaz osób (sporządzony z
wykorzystaniem wzoru – załącznik
nr 15 do SIWZ), które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Wymagane jest aby Wykonawca
przedstawił wraz z ofertą osoby,
na każdą funkcję wymienioną
poniżej, które spełniają następujące
wymagania:
1. Stanowisko (funkcja)/ minimalna
liczba osób: Kierownik projektu
wdrożenia / min. 1 osoba.
Minimalne wykształcenie/
uprawnienia: wykształcenie wyższe
magisterskie, osoba posiadająca
certyfikat zarządzania projektami
PRINCE2 lub równoważny za
równoważne zamawiający uzna:
IPMA, PMP lub dyplom ukończenia
studiów wyższych w specjalności:
zarządzanie projektami.
Minimalne doświadczenie: posiada
min. 5-letnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika projektu
wdrożenia w zakresie zarządzania
projektami dotyczącymi wdrożeń
systemów informatycznych.
2. Stanowisko (funkcja)/minimalna
liczba osób: Kierownik projektu
utrzymania i serwisu/ min. 1 osoba.
Minimalne wykształcenie/
uprawnienia: wykształcenie wyższe
magisterskie, osoba posiadająca
certyfikat zarządzania projektami
PRINCE2 lub równoważny za
równoważne zamawiający uzna:
IPMA, PMP lub dyplom ukończenia
studiów wyższych w specjalności:
zarządzanie projektami.
Minimalne doświadczenie: posiada
min. 5-letnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika projektu
wdrożenia w zakresie zarządzania
projektami dotyczącymi serwisu

walut, należy przyjąć pierwszy
opublikowany po tej dacie średni
kurs NBP.
3 Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące
dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym.
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie.
Wykonawca spełni warunek w
sytuacji kiedy złoży oświadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (z
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr
11 do SIWZ).
4 Osoby zdolne do wykonania
zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek w
sytuacji, kiedy złoży oświadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (z
wykorzystaniem wzoru – załącznik
nr 11 do SIWZ) oraz kiedy załączy
wykaz osób (sporządzony z
wykorzystaniem wzoru – załącznik
nr 15 do SIWZ), które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Wymagane jest aby Wykonawca
przedstawił wraz z ofertą osoby,
na każdą funkcję wymienioną
poniżej, które spełniają następujące
wymagania:
1. Stanowisko (funkcja)/ minimalna
liczba osób: Kierownik projektu
wdrożenia / min. 1 osoba.
Minimalne wykształcenie/
uprawnienia: wykształcenie wyższe
magisterskie, osoba posiadająca
certyfikat zarządzania projektami
PRINCE2 lub równoważny za
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(utrzymanie, wsparcie, rozwój)
równoważne zamawiający uzna:
systemów informatycznych.
IPMA, PMP lub dyplom ukończenia
3. Stanowisko (funkcja)/ minimalna studiów wyższych w specjalności:
liczba osób: Wdrożeniowiec/ min. 3 zarządzanie projektami.
osoby.
Minimalne doświadczenie: posiada
Minimalne wykształcenie/
min. 5-letnie doświadczenie w
uprawnienia: Zamawiający nie
pełnieniu funkcji kierownika projektu
precyzuje w tym zakresie żadnych wdrożenia w zakresie zarządzania
wymagań, których spełnienia
projektami dotyczącymi wdrożeń
Wykonawca zobowiązany jest
systemów informatycznych.
wykazać w sposób szczególny.
2. Stanowisko (funkcja)/minimalna
Minimalne doświadczenie: posiada liczba osób: Kierownik projektu
min. 3-letnie doświadczenie w
utrzymania i serwisu/ min. 1 osoba.
pełnieniu funkcji wdrożeniowca
Minimalne wykształcenie/
w zakresie analizy wymagań,
uprawnienia: wykształcenie wyższe
projektowania i wdrażania systemów magisterskie, osoba posiadająca
informatycznych do obsługi zakładów certyfikat zarządzania projektami
opieki zdrowotnej/ podmioty
PRINCE2 lub równoważny za
działalności leczniczej.
równoważne zamawiający uzna:
4. Stanowisko (funkcja)/ minimalna IPMA, PMP lub dyplom ukończenia
liczba osób: Wdrożeniowiec/ min. 1 studiów wyższych w specjalności:
osoba.
zarządzanie projektami.
Minimalne wykształcenie/
Minimalne doświadczenie: posiada
uprawnienia: Zamawiający nie
min. 5-letnie doświadczenie w
precyzuje w tym zakresie żadnych pełnieniu funkcji kierownika projektu
wymagań, których spełnienia
wdrożenia w zakresie zarządzania
wykonawca zobowiązany jest
projektami dotyczącymi serwisu
wykazać w sposób szczególny.
(utrzymanie, wsparcie, rozwój)
Minimalne doświadczenie: posiada systemów informatycznych.
min. 2-letnie doświadczenie w
3. Stanowisko (funkcja)/ minimalna
pełnieniu funkcji wdrożeniowca
liczba osób: Wdrożeniowiec/ min. 3
w zakresie analizy wymagań,
osoby.
projektowania i wdrażania integracji Minimalne wykształcenie/
systemu informatycznego do
uprawnienia: Zamawiający nie
obsługi zakładów opieki zdrowotnej/ precyzuje w tym zakresie żadnych
podmioty działalności leczniczej z
wymagań, których spełnienia
oprogramowaniem LIS.
Wykonawca zobowiązany jest
5. Stanowisko (funkcja)/ minimalna wykazać w sposób szczególny.
liczba osób: Wdrożeniowiec/ min. 3 Minimalne doświadczenie: posiada
osoby.
min. 3-letnie doświadczenie w
Minimalne wykształcenie/
pełnieniu funkcji wdrożeniowca
uprawnienia: Zamawiający nie
w zakresie analizy wymagań,
precyzuje w tym zakresie żadnych projektowania i wdrażania systemów
wymagań, których spełnienia
informatycznych do obsługi zakładów
wykonawca zobowiązany jest
opieki zdrowotnej/ podmioty
wykazać w sposób szczególny.
działalności leczniczej.
Minimalne doświadczenie: posiada 4. Stanowisko (funkcja)/ minimalna
min. 2-letnie doświadczenie w
liczba osób: Wdrożeniowiec/ min. 1
pełnieniu funkcji wdrożeniowca
osoba.
w zakresie analizy wymagań,
Minimalne wykształcenie/
projektowania i wdrażania integracji uprawnienia: Zamawiający nie
systemu informatycznego do obsługi precyzuje w tym zakresie żadnych
zakładów opieki zdrowotnej w części wymagań, których spełnienia
medycznej z oprogramowaniem do wykonawca zobowiązany jest
obsługi zakładów opieki zdrowotnej wykazać w sposób szczególny.
w części administracyjnej
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6. Stanowisko (funkcja)/ minimalna Minimalne doświadczenie: posiada
liczba osób: Trener/ min. 1 osoby.
min. 2-letnie doświadczenie w
Minimalne wykształcenie/
pełnieniu funkcji wdrożeniowca
uprawnienia: Zamawiający nie
w zakresie analizy wymagań,
precyzuje w tym zakresie żadnych projektowania i wdrażania integracji
wymagań, których spełnienia
systemu informatycznego do
wykonawca zobowiązany jest
obsługi zakładów opieki zdrowotnej/
wykazać w sposób szczególny.
podmioty działalności leczniczej z
Minimalne doświadczenie: posiada oprogramowaniem LIS.
min. 2-letnie doświadczenie w
5. Stanowisko (funkcja)/ minimalna
pełnieniu funkcji wdrożeniowca
liczba osób: Wdrożeniowiec/ min. 3
w zakresie prowadzenia
osoby.
usług wdrożenia/przyuczenia
Minimalne wykształcenie/
użytkowników do obsługi
uprawnienia: Zamawiający nie
oprogramowania w zakładach opieki precyzuje w tym zakresie żadnych
zdrowotnej/ podmioty działalności
wymagań, których spełnienia
leczniczej
wykonawca zobowiązany jest
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykazać w sposób szczególny.
O udzielenie zamówienia mogą
Minimalne doświadczenie: posiada
ubiegać się wykonawcy, którzy
min. 2-letnie doświadczenie w
spełniają warunki, dotyczące sytuacji pełnieniu funkcji wdrożeniowca
ekonomicznej i finansowej.
w zakresie analizy wymagań,
Wykonawca spełni warunek w
projektowania i wdrażania integracji
sytuacji, gdy złoży oświadczenie
systemu informatycznego do obsługi
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zakładów opieki zdrowotnej w części
zamówień publicznych (z
medycznej z oprogramowaniem do
wykorzystaniem wzoru – załącznik obsługi zakładów opieki zdrowotnej
nr 11 do SIWZ) oraz wykaże się
w części administracyjnej
posiadaniem opłaconej polisy na
6. Stanowisko (funkcja)/ minimalna
kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 liczba osób: Trener/ min. 1 osoby.
zł, a w przypadku jej braku, innego Minimalne wykształcenie/
dokumentu potwierdzającego, że
uprawnienia: Zamawiający nie
Wykonawca jest ubezpieczony
precyzuje w tym zakresie żadnych
od odpowiedzialności cywilnej w
wymagań, których spełnienia
zakresie prowadzonej działalności wykonawca zobowiązany jest
związanej z przedmiotem
wykazać w sposób szczególny.
zamówienia.
Minimalne doświadczenie: posiada
W celu wykazania spełniania przez min. 2-letnie doświadczenie w
Wykonawcę warunków, o których
pełnieniu funkcji wdrożeniowca
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie prowadzenia
należy przedłożyć:
usług wdrożenia/przyuczenia
1
użytkowników do obsługi
Oświadczenie o spełnianiu
oprogramowania w zakładach opieki
warunków
zdrowotnej/ podmioty działalności
Oświadczenie o spełnianiu
leczniczej
warunków z wykorzystaniem wzoru – Osoby proponowane na wyżej
załącznik nr 11
wymienione stanowiska, muszą
2 Wykaz głównych dostaw / usług
posługiwać się językiem polskim w
Wykaz głównych dostaw/usług z
stopniu umożliwiającym swobodne
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr porozumiewanie się w mowie i
14
piśmie. W przypadku,
Do wykazu należy załączyć dowody gdy proponowana osoba nie
potwierdzające, że dostawy/
posługuje się językiem polskim,
wykonawca na własny koszt
zatrudni tłumacza języka polskiego,
przez okres realizacji zamówienia.
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usługi zostały wykonane lub są
Zamawiający nie dopuszcza
wykonywane należycie.
przedstawienia tej samej osoby do
3 Wykaz osób
pełnienia więcej niż jednej funkcji z
Wykaz osób z wykorzystaniem
wymienionych powyżej z wyjątkiem
wzoru – załącznik nr 15
pozycji 1 i 2 (jeden kierownik
4. Opłacona polisa lub inny
projektu spełniający wymagania z
dokument potwierdzający
pozycji 1 i 2 ).
ubezpieczenie Wykonawcy
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opłacona polisa na kwotę nie
O udzielenie zamówienia mogą
mniejszą niż 1 000 000,00 zł, a w
ubiegać się wykonawcy, którzy
przypadku jej braku,
spełniają warunki, dotyczące sytuacji
inny dokument potwierdzający, że
ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca jest ubezpieczony
Wykonawca spełni warunek w
od odpowiedzialności cywilnej w
sytuacji, gdy złoży oświadczenie
zakresie prowadzonej działalności z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
związanej z przedmiotem
zamówień publicznych (z
zamówienia.
wykorzystaniem wzoru – załącznik
II W celu wykazania braku podstaw nr 11 do SIWZ) oraz wykaże się
do wykluczenia z postępowania o
posiadaniem opłaconej polisy na
udzielenie zamówienia Wykonawcy kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00
w okolicznościach, o których mowa zł, a w przypadku jej braku, innego
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy dokumentu potwierdzającego, że
przedłożyć:
Wykonawca jest ubezpieczony
Wymagany dokument
od odpowiedzialności cywilnej w
1 Oświadczenie o braku podstaw do zakresie prowadzonej działalności
wykluczenia
związanej z przedmiotem
Oświadczenie o braku podstaw do zamówienia.
wykluczenia z wykorzystaniem wzoru W celu wykazania spełniania przez
– załącznik nr 13
Wykonawcę warunków, o których
2.
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Aktualny odpis.
należy przedłożyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru 1
lub z centralnej ewidencji i informacji Oświadczenie o spełnianiu
o działalności gospodarczej, jeżeli warunków
odrębne przepisy wymagają wpisu Oświadczenie o spełnianiu
do rejestru lub ewidencji, w celu
warunków z wykorzystaniem wzoru –
wykazania braku podstaw do
załącznik nr 11
wykluczenia w oparciu o art. 24
2 Wykaz głównych dostaw / usług
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
Wykaz głównych dostaw/usług z
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wykorzystaniem wzoru – załącznik nr
upływem terminu składania ofert.
14
3
Do wykazu należy załączyć dowody
Aktualne zaświadczenie właściwego potwierdzające, że dostawy/
naczelnika urzędu skarbowego
usługi zostały wykonane lub są
Aktualne zaświadczenie właściwego wykonywane należycie.
naczelnika urzędu skarbowego
3 Wykaz osób
potwierdzające, że wykonawca
Wykaz osób z wykorzystaniem
nie zalega z opłacaniem podatków wzoru – załącznik nr 15
lub zaświadczenie, że uzyskał
4. Opłacona polisa lub inny
przewidziane prawem zwolnienie,
dokument potwierdzający
odroczenie lub rozłożenie na raty
ubezpieczenie Wykonawcy
zaległych płatności lub wstrzymanie Opłacona polisa na kwotę nie
w całości wykonania decyzji
mniejszą niż 1 000 000,00 zł, a w
właściwego organu - wystawione
przypadku jej braku,
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nie wcześniej niż 3 miesiące przed inny dokument potwierdzający, że
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca jest ubezpieczony
4
od odpowiedzialności cywilnej w
Aktualne zaświadczenie właściwego zakresie prowadzonej działalności
oddziału ZUS lub KRUS
związanej z przedmiotem
Aktualne zaświadczenie właściwego zamówienia.
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
II W celu wykazania braku podstaw
Społecznych lub Kasy Rolniczego
do wykluczenia z postępowania o
Ubezpieczenia Społecznego
udzielenie zamówienia Wykonawcy
potwierdzające, że wykonawca
w okolicznościach, o których mowa
nie zalega z opłacaniem składek
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy
na ubezpieczenie zdrowotne i
przedłożyć:
społeczne, lub potwierdzenie, że
Wymagany dokument
uzyskał przewidziane prawem
1 Oświadczenie o braku podstaw do
zwolnienie, odroczenie lub
wykluczenia
rozłożenie na raty zaległych
Oświadczenie o braku podstaw do
płatności lub wstrzymanie w całości wykluczenia z wykorzystaniem wzoru
wykonania decyzji właściwego
– załącznik nr 13
organu - wystawione nie wcześniej 2.
niż 3 miesiące przed upływem
Aktualny odpis.
terminu składania ofert
Aktualny odpis z właściwego rejestru
5
lub z centralnej ewidencji i informacji
Aktualna informacja z KRK w
o działalności gospodarczej, jeżeli
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 odrębne przepisy wymagają wpisu
pkt 4-8
do rejestru lub ewidencji, w celu
i 10-11 ustawy
wykazania braku podstaw do
Aktualna informacja z Krajowego
wykluczenia w oparciu o art. 24
Rejestru Karnego w zakresie
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
i 10-11 ustawy, wystawiona nie
upływem terminu składania ofert.
wcześniej niż 6 miesięcy przed
3
upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego
6 Aktualna informacja z KRK w
naczelnika urzędu skarbowego
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Aktualne zaświadczenie właściwego
pkt 9 ustawy
naczelnika urzędu skarbowego
Aktualna informacja z Krajowego
potwierdzające, że wykonawca
Rejestru Karnego w zakresie
nie zalega z opłacaniem podatków
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
lub zaświadczenie, że uzyskał
ustawy, wystawiona nie wcześniej niżprzewidziane prawem zwolnienie,
6 miesięcy przed upływem terminu odroczenie lub rozłożenie na raty
składania ofert.
zaległych płatności lub wstrzymanie
III Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
w całości wykonania decyzji
lub miejsce zamieszkania poza
właściwego organu - wystawione
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie wcześniej niż 3 miesiące przed
zamiast dokumentów, o których
upływem terminu składania ofert.
mowa w ust. II, w celu wykazania
4
braku podstaw do wykluczenia
Aktualne zaświadczenie właściwego
z postępowania o udzielenie
oddziału ZUS lub KRUS
zamówienia Wykonawcy z powodu Aktualne zaświadczenie właściwego
okoliczności, o których mowa w art. oddziału Zakładu Ubezpieczeń
24 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany Społecznych lub Kasy Rolniczego
jest przedłożyć:
Ubezpieczenia Społecznego
Wymagany dokument
potwierdzające, że wykonawca
1
nie zalega z opłacaniem składek
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Oświadczenie o braku podstaw do na ubezpieczenie zdrowotne i
wykluczenia.
społeczne, lub potwierdzenie, że
Oświadczenie o braku podstaw do uzyskał przewidziane prawem
wykluczenia z wykorzystaniem wzoru zwolnienie, odroczenie lub
– załącznik nr 13
rozłożenie na raty zaległych
2
płatności lub wstrzymanie w całości
Dokument lub dokumenty
wykonania decyzji właściwego
wystawione w kraju, w którym
organu - wystawione nie wcześniej
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce niż 3 miesiące przed upływem
zamieszkania, potwierdzające, że
terminu składania ofert
nie otwarto jego likwidacji ani nie
5
ogłoszono upadłości.
Aktualna informacja z KRK w
Dokument lub dokumenty
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
wystawione w kraju, w którym
pkt 4-8
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce i 10-11 ustawy
zamieszkania, potwierdzające, że
Aktualna informacja z Krajowego
nie otwarto jego likwidacji ani nie
Rejestru Karnego w zakresie
ogłoszono upadłości - wystawiony określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed i 10-11 ustawy, wystawiona nie
upływem terminu składania ofert.
wcześniej niż 6 miesięcy przed
3
upływem terminu składania ofert.
Dokument potwierdzający, że nie
6 Aktualna informacja z KRK w
zalega z uiszczaniem podatków,
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
opłat, składek na ubezpieczenie
pkt 9 ustawy
społeczne i zdrowotne.
Aktualna informacja z Krajowego
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
Rejestru Karnego w zakresie
lub miejsce zamieszkania poza
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
terytorium Rzeczypospolitej
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
Polskiej, przedkłada dokument
6 miesięcy przed upływem terminu
wystawiony w kraju, w którym ma
składania ofert.
siedzibę lub miejsce zamieszkania III Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
potwierdzający, że nie zalega z
lub miejsce zamieszkania poza
uiszczaniem podatków, opłat,
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
składek na ubezpieczenie społeczne zamiast dokumentów, o których
i zdrowotne albo że uzyskał
mowa w ust. II, w celu wykazania
przewidziane prawem zwolnienie,
braku podstaw do wykluczenia
odroczenie lub rozłożenie na raty
z postępowania o udzielenie
zaległych płatności lub wstrzymanie zamówienia Wykonawcy z powodu
w całości wykonania decyzji
okoliczności, o których mowa w art.
właściwego organu - wystawiony
24 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jest przedłożyć:
upływem terminu składania ofert.
Wymagany dokument
4
1
Dokument potwierdzający, że nie
Oświadczenie o braku podstaw do
orzeczono wobec niego zakazu
wykluczenia.
ubiegania się o zamówienie.
Oświadczenie o braku podstaw do
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
wykluczenia z wykorzystaniem wzoru
lub miejsce zamieszkania poza
– załącznik nr 13
terytorium Rzeczypospolitej
2
Polskiej, przedkłada dokument
Dokument lub dokumenty
wystawiony w kraju, w którym ma
wystawione w kraju, w którym
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
potwierdzający, że nie orzeczono
zamieszkania, potwierdzające, że
wobec niego zakazu ubiegania się nie otwarto jego likwidacji ani nie
o zamówienie - wystawiony nie
ogłoszono upadłości.
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
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5
Dokument lub dokumenty
Zaświadczenie w zakresie
wystawione w kraju, w którym
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
10 i 11 ustawy
zamieszkania, potwierdzające, że
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
nie otwarto jego likwidacji ani nie
lub miejsce zamieszkania poza
ogłoszono upadłości - wystawiony
terytorium Rzeczypospolitej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
Polskiej, przedkłada zaświadczenie upływem terminu składania ofert.
właściwego organu sądowego
3
lub administracyjnego miejsca
Dokument potwierdzający, że nie
zamieszkania albo zamieszkania
zalega z uiszczaniem podatków,
osoby, której dokumenty dotyczą, w opłat, składek na ubezpieczenie
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 społeczne i zdrowotne.
pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione Jeżeli wykonawca ma siedzibę
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed lub miejsce zamieszkania poza
upływem terminu składania ofert.
terytorium Rzeczypospolitej
IV Informacja dotycząca
Polskiej, przedkłada dokument
przynależności do grupy kapitałowej wystawiony w kraju, w którym ma
Wymagany dokument
siedzibę lub miejsce zamieszkania
1. Oświadczenie o przynależności potwierdzający, że nie zalega z
lub nie, do grupy kapitałowej w
uiszczaniem podatków, opłat,
rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5
składek na ubezpieczenie społeczne
ustawy Prawo zamówień publicznych i zdrowotne albo że uzyskał
– wg wzoru stanowiącego
przewidziane prawem zwolnienie,
załącznik nr 12 do SIWZ. W
odroczenie lub rozłożenie na raty
przypadku złożenia oświadczenia o zaległych płatności lub wstrzymanie
przynależności do grupy kapitałowej w całości wykonania decyzji
Wykonawca obligatoryjnie
właściwego organu - wystawiony
zobowiązany jest załączyć do oferty nie wcześniej niż 3 miesiące przed
wykaz podmiotów należących
upływem terminu składania ofert.
do grupy kapitałowej do której
4
przynależy.
Dokument potwierdzający, że nie
orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument
wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie orzeczono
wobec niego zakazu ubiegania się
o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5
Zaświadczenie w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
10 i 11 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
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osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
IV Informacja dotycząca
przynależności do grupy kapitałowej
Wymagany dokument
1. Oświadczenie o przynależności
lub nie, do grupy kapitałowej w
rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych
– wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 12 do SIWZ. W
przypadku złożenia oświadczenia o
przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca obligatoryjnie
zobowiązany jest załączyć do oferty
wykaz podmiotów należących
do grupy kapitałowej do której
przynależy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3)

Zamiast:

Powinno być:

Okres w miesiącach: 7 (od
udzielenia zamówienia)

do dnia 30 czerwca 2015r (od
udzielenia zamówienia)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:
Powinno być:
1. Zamawiający zastrzega sobie
W związku z uzyskaniem zgody
możliwość wydłużenia okresu
instytucji współfinansującej
realizacji przedmiotu umowy w
przedmiot zamówienia Zamawiający
przypadku uzyskania zgody Instytucji wydłuża termin realizacji zamówienia
współfinansujących przedmiot
do dnia 30 czerwca 2015r.
zamówienia.
Zamiast:
Powinno być:
Płatność nastąpi przelewem w ciągu Płatność nastąpi przelewem w
terminie do 60 dni kalendarzowych
30 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej od dnia otrzymania prawidłowo
faktury i odpowiedniego protokołu
wystawionej faktury i odpowiedniego
odbioru, na konto Wykonawcy
protokołu odbioru, na konto
wskazane w fakturze.
Wykonawcy wskazane w fakturze.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.2)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
30/07/2014
IV.3.3)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/08/2014
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
30/07/2014 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/08/2014 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
30/07/2014 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/08/2014 Godzina: 11:00
(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:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Inne wcześniejsze dodatkowe informacje do ogłoszenia:
2014/S 120-213141 z dnia 26.06.2014r
2014/S 128-228083 z dnia 08.07.2014r
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-095290
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