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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Anny Dobrskiej 1
Mława
06-500
Polska
Tel.: +48 236543240
E-mail: zamowienia@szpitalmlawa.pl
Faks: +48 236543240
Kod NUTS: PL121
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpitalmlawa.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów
Numer referencyjny: SPZOZ ZP 74/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów wyszczególniona w
SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-040439
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 062-116176
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/03/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
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Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.6
Zamiast:
Szacunkowa wartość:
Powinno być:
Szacunkowa wartość: ok. 4 200 000,00 zł.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykazu i krótkiego opisu kryteriów kwalifikacji ogłoszonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2017/S 062-116176
Powinno być:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie minimalnej wiedzy i doświadczenia:
a) Co najmniej 2 projekty zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia:
1. Wykonanie sieci komputerowej,
2. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego obejmującego
3. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego w zakresie w cz. medycznej
4. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność w części
administracyjnej,
5. wdrożenie E-usług.
b) Co najmniej jedno zamówienie zrealizowane dla jednostki sektora publicznego.
Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym magisterskim.
Zespół konsultantów wdrożeniowych min. 3 osoby z co najmniej 2-letnim doświadczeniem wdrożeniowym
3 pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój oprogramowania w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia,
Adres strony internetowej zapewniający nieograniczony, pełny, i bezpłatny dostęp do dokumentów: http://
www.bip.szpitalmlawa.pl
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Zmian do umowy wymienionych w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2017/S 062-116176 w sekcji VI pkt 3 oraz
2. Wymagania dotyczące wadium
a) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 43 000 PLN (słownie: czterdzieści trzy
tysiące),
b) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert.
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Cena (C) – 40 %
Gwarancja i serwis gwarancyjny (G) – 15 %
Funkcjonalności dodatkowe Systemu (F) – 25 %
Cechy dodatkowe Systemu (CD) – 20 %.
Powinno być:
1. Wymagania dotyczące wadium
a) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 43 000 PLN (słownie: czterdzieści trzy
tysiące),
b) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert.
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2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Cena (C) – 40 %
Gwarancja i serwis gwarancyjny (G) – 10 %
Funkcjonalności dodatkowe Systemu (F) – 30 %
Cechy dodatkowe Systemu (CD) – 20 %
Wykaz wymaganych dokumentów: Wykaz usług, Wykaz osób, opłacona polisa od OC, informacji z KRK,
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenie
wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, zaświadczenie z US oraz ZUS, próbki, katalogi
Adres strony internetowej zapewniający nieograniczony, pełny, i bezpłatny dostęp do dokumentów: http://
www.bip.szpitalmlawa.pl
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Powinno być:
Postanowienia umowy zawarto w dokumentacji zamówienia tj. w załączniku nr 7 do SIWZ
Zmiany w umowie:
Zgodnie z art. 144 PZP ust. 1 pkt 1 dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy:
w zakresie terminów wskazanych w umowie, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy , w zakresie osób
wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, zmniejszenia wynagrodzenia, zmian sposobu rozliczania
Umowy, realizacji części przedmiotu Umowy, sposób wykonania Umowy, zmiana Wykonawcy
Adres strony internetowej zapewniający nieograniczony, pełny, i bezpłatny dostęp do dokumentów: http://
www.bip.szpitalmlawa.pl
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

