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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zespół Opieki Zdrowotnej w SzczytnieKrajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. M.C. Skłodowskiej 12

Miejscowość:  Szczytno Kod pocztowy:  12-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 896232141

Osoba do kontaktów:  Bohdan Diaków

E-mail:  zozszczytno@op.pl Faks:  +48 896232136

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpital.szczytno.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi ZOZ w Szczytnie

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1) Dostawa systemów informatycznych, w tym:
a. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi
jednorazowo (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne
określone w Załączniku nr 2a
b. Rozbudowa istniejącego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS) „Prometeusz” producent
firma GEM - Jarosław Kołton z możliwością zastąpienia Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS)
przez wykonawcę swoim systemem spełniającym wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w
Załączniku nr 2a
c. Dostawa silnika bazy danych, w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system ZSI wraz z niezbędną
liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach
postępowania przez Wykonawcę (zgodnie z Załącznikiem 2b do SIWZ);
d. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie wskazanym przez
Zamawiającego;
e. Szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi w/w oprogramowania;
f. Przeniesienie danych z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania do dostarczanego ZSI
w zakresie, umożliwiającym zachowanie płynności i ciągłości pracy Zamawiającego:
a) System KS-PPS firmy Kamsoft w zakresie rozliczeń z NFZ;
b) System FK, Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Kasa firmy Gemini;
c) Kadry i Płace firmy Gemini,
d) Przeniesienie danych z systemu RIS/PACS.
2) Dostawa sprzętu komputerowego (opisana w Załączniku Nr 2b do SIWZ):
a. Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego (urządzeń sieciowych, UPS-ów w ramach
zabezpieczenia przed zanikiem napięcia, komputerów z oprogramowaniem, drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych, serwerów), opisanych w SIWZ;
b. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu
zamówienia w zakresie sprzętu komputerowego na zasadach opisanych w SIWZ;

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48000000 RC05
Dodatkowe przedmioty 30236000  
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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)
9A/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_bohdand6
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-136762   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 198-341676  z dnia:  11/10/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
09/10/2013  (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
zmieniany tekst:
III.2.2

Zamiast:
W zakresie tego warunku
Zamawiający wymaga wykazania się
posiadaniem środków finansowych
lub zdolności kredytowej w
wysokości nie mniejszej niż 800
000,00 PLN (osiemset tysięcy
złotych) oraz posiadaniem umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, z sumą ubezpieczenia
nie mniejszą niż 800 000,00
PLN (osiemset tysięcy złotych)
oraz zakresem ubezpieczenia
obejmującym przedmiot niniejszego
zamówienia

Powinno być:
W zakresie tego warunku
Zamawiający wymaga wykazania
się posiadaniem środków
finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż 800 000,00 PLN
(osiemset tysięcy złotych) oraz
posiadaniem umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej, z
sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż
800 000,00 PLN (osiemset tysięcy
złotych) oraz przedłożenia polisy
ubezpieczeniowej, a w jej braku
innego dokumentu potwierdzającego
zawarcie umowy ubezpieczenia
na sumy ubezpieczenia określone
przez Zamawiającego (800.000 PLN
dla zadania I ), potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2

Zamiast:
oraz posiadaniem umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, z sumą ubezpieczenia

Powinno być:
przedłożenia polisy
ubezpieczeniowej, a w jej braku
innego dokumentu potwierdzającego
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nie mniejszą niż 200 000,00
PLN (dwieście tysięcy złotych)
oraz zakresem ubezpieczenia
obejmującym przedmiot niniejszego
zamówienia.

zawarcie umowy ubezpieczenia
na sumy ubezpieczenia określone
przez Zamawiającego (200.000 PLN
dla zadania II), potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 023
262,60 PLN

Zamiast:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 023
262,60 PLN

Powinno być:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1
023 262,60 PLN. wartość zamówień
uzupełniających bez VAT: 116 927,74
PLN

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
18/11/2013   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
19/11/2013   Godzina: 12:00
(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:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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