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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
Głubczyce
48-100
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Hulin
Tel.:  +48 4801171
E-mail: zamowienia@szpitalglubczyce.pl 
Faks:  +48 4801171
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.szpitalglubczyce.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup, instalacja, szkolenie, wdrożenie i integracja oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych
(...)
Numer referencyjny: PN / 17 / XI / 18

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup, instalacja, szkolenie, wdrożenie i integracja oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych
w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego, działanie 10.3 E-usługi publiczne pn. „Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Głubczycach szansą na
poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej” .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Dla części nr 1 -zał. nr A.1-A.6 do SIWZ:
zał. nr A.1 do SIWZ-Opis oprogramowania aplikacyjnego,
zał. nr A.2 do SIWZ-Opis migracji danych z oprogramowania HIS posiadanego przez Zamawiającego,
zał. nr A.3 do SIWZ-Opis oprogramowania części administracyjnej,
zał. nr A.4 do SIWZ-Opis szkoleń,
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zał. nr A.5 do SIWZ-Opis wdrożenia,
zał. nr A.6 do SIWZ-Opis sprzętu;
Dla części nr 2-zał. nr B.1-B.3 do SIWZ:
zał. nr B.1 do SIWZ-Opis oprogramowania EOD,
zał. nr B.2 do SIWZ-Opis szkolenia,
zał.nr B.3 do SIWZ-Opis wdrożenia;
Dla części nr 1 i 2 - zał. nr C do SIWZ-Ogólny opis projektu.

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

18/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SPZOZG
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-174811
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 225-514174
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/11/2018

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie)
dostawy o wartości min. 1 000 000 PLN brutto, polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji, szkoleniu,
wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów, elektronicznego
obiegu dokumentacji medycznej, w tym rejestracji pacjentów i rozliczenia z NFZ dla podmiotu leczniczego.
Co najmniej1 z zrealizowanych dostaw obejmowała również dostawę oprogramowania obejmującego
funkcjonalność e-usług.
Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o
niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie
internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/
2. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
które spełniają następujące warunki:
— 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika projektu, posiadająca doświadczenie w co najmniej2
projektach o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto każdy w roli kierownika projektu zakończone sukcesem
tj. odebrane przez zamawiającego, polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji, szkoleniu, wdrożeniu
systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów, elektronicznego obiegu
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dokumentów medycznych, w tym rejestracji pacjentów i rozliczenia z NFZ oraz funkcjonalności e-usług.
Wymagania: wykształcenia wyższe, certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważny np.:
IPMA, PMP,
— 3 osoby, które będą pełnić funkcję specjalisty ds. wdrożeń posiadających doświadczenie w co najmniej 2
projektach o wartości co najmniej 1 mln zł brutto każdy w roli specjalisty ds. wdrożeń w zakresie szkolenia
i wdrożenia systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów, elektronicznego
obiegu dokumentacji medycznej, w tym rejestracji pacjentów i rozliczenia z NFZ dla podmiotu leczniczego oraz
funkcjonalności e-usług. Wymagania: wykształcenie wyższe,
— 1 osoba, która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. bazy danych posiadająca co najmniej 3 letnie
doświadczenie w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia bazy danych oraz posiadająca znajomość
oferowanych baz danych poświadczoną ważnym certyfikatem. Wymagania: Wykształcenie wyższe.
Dopuszcza się na pełnienie funkcji specjalisty ds. wdrożeń oraz specjalisty ds. bazy danych przez 1 osobę.
Poprzez certyfikat równoważny w stosunku do podanych powyżej certyfikatów PRINCE2 lub PMP (PMI) lub
IPMA Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający umiejętność stosowania metodyki równoważnej do tej,
której umiejętność stosowania potwierdzają ww. certyfikaty, a więc metodyki cechującej się:
1. zdefiniowanymi co najmniej procesami, produktami i rolami, które funkcjonują w organizacji świadczącej
usługi niezależnie od wielkości, typu organizacji i posiadanych narzędzi,
2. możliwością modelowania procesów, definiowania produktów oraz określania ról niezależnie od wielkości,
typu organizacji i posiadanych narzędzi,
3. tym, że każdy proces posiada zdefiniowane role i produkty,
4. ogólnodostępnością od ponad 3 lat przed dniem składania ofert,
5. stosowanie jej w minimum 10 krajach,
6. tym, że prawa do metodyki równoważnej nie mogą przysługiwać przedsiębiorstwu prywatnemu, tj.
kontrolowanemu przez podmioty inne niż publiczne.
Powinno być:
Wykonawca musi wykazać,że w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,wykonał należycie co najmniej
Dot.cz.nr1:2 dostawy o wartości min. 1 mln zł brutto,polegające na dostawie,instalacji i
konfiguracji,szkoleniu,wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia
pacjentów,elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej,w tym rejestracji pacjentów i rozliczenia z NFZ dla
podmiotu leczniczego.Co najmniej 1 z zrealizowanych dostaw obejmowała również dostawę oprogramowania
obejmującego funkcjonalność e-usług.
Dot.cz.nr2: 1 dostawę o wartości min. 40000,00zł brutto polegającą na dostawie,instalacji i
konfiguracji,szkoleniu,wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich
wykszt.,kwalifik. zawodowych,doświad., a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,które spełniają
następujące warunki:
Dot.cz.nr1:
-1 osoba,która będzie pełniła funkcję Kierownika projektu,posiadająca doświadczenie w co najmniej dwóch
projektach o wartości co najmniej 1 mln zł brutto każdy w roli kierownika projektu zakończone sukcesem tj.
odebrane przez zamawiającego, polegające na dostawie,instalacji i konfiguracji,szkoleniu,wdrożeniu systemu
informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów,elektronicznego obiegu dokumentów
medycznych,w tym rejestracji pacjentów i rozliczenia z NFZ oraz funkcjonalności e-usług.Wymagania:wykszt.
wyższe,certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważny np.:IPMA,PMP;
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-3 osoby,które będą pełnić funkcję specjalisty ds. wdrożeń posiadających doświadczenie w co najmniej dwóch
projektach o wartości co najmniej 1 mln zł brutto każdy w roli specjalisty ds. wdrożeń w zakresie szkolenia
i wdrożenia systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów,elektronicznego
obiegu dokumentacji medycznej,w tym rejestracji pacjentów i rozliczenia z NFZ dla podmiotu leczniczego oraz
funkcjonalności e-usług.Wymagania:wykszt.wyższe.
-1 osoba,która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. bazy danych posiadająca co najmniej 3 letnie
doświadczenie w zakresie tworzenia,administrowania i strojenia bazy danych oraz posiadająca znajomość
oferowanych baz danych poświadczoną ważnym certyfikatem. Wymagania:Wykszt.wyższe.
Dopuszcza się na pełnienie funkcji specjalisty ds. wdrożeń oraz specjalisty ds. bazy danych przez 1 osobę.
Poprzez certyfikat równoważny w stosunku do podanych powyżej certyfikatów PRINCE2 lub PMP (PMI) lub
IPMA Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający umiejętność stosowania metodyki równoważnej do tej,
której umiejętność stosowania potwierdzają ww. certyfikaty,a więc metodyki cechującej się:
1.zdefiniowanymi co najmniej procesami,produktami i rolami,które funkcjonują w organizacji świadczącej
usługi niezależnie od wielkości,typu organizacji i posiadanych narzędzi,2.możliwością modelowania
procesów,definiowania produktów oraz określania ról niezależnie od wielkości, typu organizacji i posiadanych
narzędzi,3.tym, że każdy proces posiada zdefiniowane role i produkty,4.ogólnodostępnością od ponad 3 lat
przed dniem składania ofert,5.stosowanie jej w minimum 10 krajach,6.tym, że prawa do metodyki równoważnej
nie mogą przysługiwać przedsiębiorstwu prywatnemu,tj. kontrolowanemu przez podmioty inne niż publiczne.
Dot.cz.nr2:-1, które będą pełnić funkcję specjalisty ds. wdrożeń posiadających doświadczenie w co najmniej
jednym projekcie o wartości co najmniej 40000,00zł brutto w roli specjalisty ds. wdrożeń w zakresie szkolenia i
wdrożenia systemu elektronicznego obiegu.Wymagania:wykszt.wyższe.
-1 osoba,która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. bazy danych posiadająca co
najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia,administrowania i strojenia bazy
danych.Wymagania:Wykszt.wyższe.Dopuszcza się na pełnienie funkcji specjalisty ds. wdrożeń oraz specjalisty
ds. bazy danych przez 1 osobę

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


