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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358988-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania medycznego
2018/S 156-358988

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 138-315536)

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

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Wręczycki
Tel.:  +48 713689585
E-mail: dzp@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689583
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa polegająca na wdrożeniu, dostawie, świadczeniu serwisu gwarancyjnego i nadzoru autorskiego
dotyczące kompletnego, zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS wraz z rozwiązaniami klasy ERP
Numer referencyjny: ZP/PN/67/18/II/AW

II.1.2) Główny kod CPV
48180000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługa polegająca na wdrożeniu, dostawie, świadczeniu serwisu gwarancyjnego i nadzoru autorskiego
dotyczące kompletnego, zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS wraz z rozwiązaniami klasy ERP

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

13/08/2018

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315536-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:dzp@dco.com.pl
www.dco.com.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 138-315536

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma opłaconą polisę, a w przypadku jej braku
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 PLN.
Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentów W
przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z warunków winien
spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Powinno być:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma opłaconą polisę, a w przypadku jej braku
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN.
Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentów. W
przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z warunków winien
spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
B1) Kierownik projektu - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu –
odpowiedzialny za dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie całego Systemu, koordynację pracypozostałych
członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającym, posiadający:
Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi w co najmniej trzech
niezależnych jednostkach, w tym co najmniej dwoma projektami informatycznymi w zakresie budowy i
wdrożenia systemu o wartości zamówienia nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto każde z zamówień,
Praktyczną wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2, na poziomie „Practitioner" lub kwalifikacje w dziedzinie
zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PMP (PMI) lub IPMA (na poziomie przynajmniej C) lub
równoważnym w stosunku do metodyki PRINCE2;
B5) Specjalista ds. integracji rozproszonych systemów informatycznych - co najmniej jedną osobą, która będzie
pełniła funkcję Specjalisty ds. integracji rozproszonych systemów informatycznych – posiadający co najmniej 3-
letnie doświadczenie na stanowisku integratora systemów informatycznych obejmujące integrację 3 systemów
informatycznych dla co najmniej 700 użytkowników, w tym jeden system dla jednostek służby zdrowia.
Powinno być:
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B1) Kierownik projektu - co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu – odpowiedzialny
za dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie całego Systemu, koordynację pracy pozostałych członków
zespołu oraz współpracę z Zamawiającym, posiadający:
Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi w co najmniej 3 niezależnych
jednostkach, w tym co najmniej 2 projektami informatycznymi w zakresie budowy i wdrożenia systemu o
wartości zamówienia nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto każde z zamówień,
B5) Specjalista ds. integracji rozproszonych systemów informatycznych - co najmniej 1 osobą, która będzie
pełniła funkcję Specjalisty ds. integracji rozproszonych systemów informatycznych
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz - załącznik nr 6 do SIWZ -wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane ,z
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty w tym oświadczenie Wykonawcy.
Dla warunku kwalifikacji i doświadczenia osób przewidzianych do realizacji zamówienia:
1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
według formularza – zał. nr 5 do SIWZ
2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy, według formularza – zał. nr 5 do SIWZ
3. certyfikat PRINCE2 na poziomie „Practitioner" lub kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami
potwierdzone certyfikatem PMP (PMI) lub IPMA (na poziomie przynajmniej C) lub równoważnym w stosunku do
metodyki PRINCE2 dla Kierownika projektu
Powinno być:
Wykaz - załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty w tym oświadczenie Wykonawcy.
Dla warunku kwalifikacji i doświadczenia osób przewidzianych do realizacji zamówienia:
1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami,według formularza – zał. nr 5 do SIWZ
2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy, według formularza – zał. nr 5 do SIWZ
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


