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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2/2011
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  informatyzację  SPZOZ  w Parczewie  i  zakup 
sprzętu  komputerowego  i sieciowego ogłoszonego  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 
Europejskiej dnia 03/08/2011 nr 2011/S 147-244475.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W  związku  z  modyfikacją  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu,  działając na podstawie art.  38 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.  –  Prawo zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010r  Nr  113   poz.  759 
z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie 

dnia 05.08.2011r dokonuje następujących zmian:

W SIWZ na stronie tytułowej  w Wykazie załączników dodaje się załącznik Nr 10 – Wykaz 
osób.
 
SIWZ rozdz. II. pkt. 1 ppkt 3) było:
„dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia”

SIWZ rozdz. II. pkt. 1 ppkt 3) otrzymuje nowe brzmienie:
3) „dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania  zamówienia  –  Zamawiający  uzna  spełnienie  warunku  udziału 
w postępowaniu,  jeżeli  Wykonawca  dysponuje  osobami  posiadającymi  co  najmniej 
kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie, jak niżej:

a) Kierownik  projektu,  osoba  posiadająca  co  najmniej  wykształcenie  wyższe 
informatyczne/techniczne  oraz  minimum  3–letnie  doświadczenie  w  zarządzaniu 
projektami informatycznymi, potwierdzone posiadaniem certyfikatu np. PRINCE 2 lub 
równoważny w zakresie zarządzania projektami informatycznymi oraz we wdrożeniu 
co najmniej 1 informatycznego systemu szpitalnego o wartości minimum 800 000,00 
zł  brutto  (osiemset  tysięcy  złotych)  o  charakterze  podobnym  do  przedmiotu 
zamówienia, tj. obejmującego „część medyczną - białą” oraz „część administracyjną 
-  szarą”  dla  zakładów opieki  zdrowotnej  udzielających  całodobowych  szpitalnych 
świadczeń zdrowotnych;

b) Administrator  Baz Danych,  osoba posiadająca co najmniej  wykształcenie wyższe 
informatyczne/techniczne  oraz  minimum  3-letnie  doświadczenie  na  danym 
stanowisku  oraz  certyfikat  w  zakresie  administracji  oferowanym  serwerem  bazy 
danych na poziomie zaawansowanym, 

                 oraz 
certyfikat  z  administracji  oferowanym  systemem  operacyjnym  na  poziomie 
podstawowym 

c) Administrator  Systemów Operacyjnych,  osoba  posiadająca  wykształcenie  wyższe 
informatyczne/techniczne  oraz  minimum  3-letnie  doświadczenie  na  danym 
stanowisku  oraz  certyfikat  w  zakresie  administracji  oferowanym  systemem 
operacyjnym na poziomie zaawansowanym

d) Administrator  Sieci  komputerowych,  osoba  posiadająca  wykształcenie  wyższe 
informatyczne/techniczne  oraz  minimum  3-letnie  doświadczenie  na  danym 
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stanowisku  oraz  certyfikat  w  zakresie  administracji  oferowanym  systemem 
operacyjnym na poziomie zaawansowanym 

                 oraz 
                 certyfikat z administracji sieciami komputerowymi na poziomie podstawowym

SIWZ rozdz. V. A. dodaje się pkt 3. :
„3. Wykaz osób w zakresie wskazanym w rozdz. II pkt. 1 ppkt. 3, zgodnie z załącznikiem nr 10 
do siwz”.
Numeracja ulega zmianie: przed modyfikacją siwz w rozdz. V. A. było punktów 5, po dodaniu 
w/w jest punktów 6.
Zamawiający załącza na swojej stronie internetowej wzór dodanego załącznika Nr 10.

W załączniku Nr 2 przedmiotu zamówienia:

„Moduł Obsługi kasy” wykreśla się punkty 2, 5, 8:
2. Możliwość dedykowania stanowisk kasowych do placówek medycznych Zamawiającego
5.   Dostęp do skorowidza pacjentów zintegrowanego z częścią medyczną aplikacji
8.  automatyczne  generowanie  operacji  kasowych  na  stanowiskach  dedykowanych  dla 

placówki medycznej w oparciu o wystawiane w niej automatycznie faktury (dla każdej 
zrealizowanej  odpłatnie  usługi  medycznej)  integracja  z  fakturowaniem  na  poziomie 
placówki 

„Komputery  stacje  robocze”  w  pozycji  Dodatkowe  Oprogramowanie  dodaje  się 
„oprogramowanie antywirusowe”.

„Serwer  bazodanowy”  w  pozycji  Oprogramowanie  dodaje  się  „oprogramowanie 
antywirusowe”.
„Serwer  terminalowy”  w  pozycji  Oprogramowanie  dodaje  się  „oprogramowanie 
antywirusowe”.
„Serwer do obsługi administracji” w pozycji Oprogramowanie dodaje się „oprogramowanie 
antywirusowe”.
„Serwer www” w pozycji Oprogramowanie dodaje się „oprogramowanie antywirusowe”.

W załączniku Nr 5 projektu umowy:
dodaje się w § 9 po ust. 8 ust. 
„9. Zmiana osób wykonujących określone funkcje w trakcie realizacji umowy jest dopuszczalna 

pod  warunkiem  posiadania  przez  nowe  osoby  nie  niższych  kwalifikacji,  wykształcenia 
i doświadczenia, co osoby wskazane w wykazie osób załączonych do oferty Wykonawcy. 
Zmiany  takie  będą  dokonywane  w  formie  pisemnych  powiadomień  i  nie  wymagają 
zawierania aneksu do Umowy”.

ulega zmianie także numeracja: przed modyfikacją siwz w § 9. było punktów 12, po dodaniu 
w/w jest punktów 13.

      Podpisał: 
Dyrektor 

                                                                       Samodzielnego Publicznego 
                                                                       Zakładu Opieki Zdrowotnej
                                                                                  w Parczewie
                                                                           mgr  Janusz Hordejuk
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