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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
ul. Lęborska 13
Bytów
77-100
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
Tel.: +48 598228500
E-mail: zamowienia.szpital@bytow.biz
Faks: +48 598223990
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-bytow.com.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa kompleksowego systemu medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego ZP6/2018
Numer referencyjny: ZP6/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zadania zgodne ze Studium Wykonalności Projektu,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: agatag
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-028765
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 038-082352
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/02/2018

Sekcja VII: Zmiany
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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
Zamiast:
- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać w zakresie zdolności zawodowej, że jest
zdolny do wykonania zamówienie, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a. jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości
minimum 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł), którego przedmiotem była:
- dostawa i usługę wdrożeniaoprogramowania klasy HIS (hospital information system): Izba Przyjęć, Statystyka,
Oddział, Rehabilitacja, POZ, Rozliczenia z płatnikami, Powiadomienia, Gruper, Kolejki Oczekujących,
Rejestracja poradni, Poradnia, zdalna Rejestracja, Zlecenia medyczne, Dokumentacja medyczna,
Laboratorium, Bank Krwi, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Pracownia Diagnostyczna, Podpis elektroniczny,
Archiwum dokumentów cyfrowych, Panel lekarza na oddziale, Panel lekarza w poradni, Zakażenia szpitalne,
HL7, Administrator, Komunikator wewnętrzny systemu , e-rejestracja
b. jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości
minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł), którego przedmiotem była:
- dostawę i usługę wdrożenia systemu klasy ERP (enterprise resource planning) w podmiocie leczniczym i
obejmującą łącznie minimum 30 użytkowników systemu klasy ERP obejmującego co najmniej następujące
moduły: Finanse i Księgowość, Rejestr Sprzedaży, Kadry i Płace, Gospodarka Magazynowa, Środki Trwałe i
Wyposażenie, Obsługa Kasy, Harmonogramy.
Powinno być:
- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać w zakresie zdolności zawodowej, że jest
zdolny do wykonania zamówienie, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a. jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości
minimum 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł), którego przedmiotem była:
- dostawa, usługa wdrożenia oraz serwis gwarancyjny oprogramowania klasy HIS (Hospital Information
System), w zakresie minimum 10 z wymienionych modułów: Izba Przyjęć, Statystyka, Oddział, Rehabilitacja,
POZ, Rozliczenia z płatnikami, Powiadomienia, Gruper, Kolejki Oczekujących, Rejestracja poradni, Poradnia,
zdalna Rejestracja, Zlecenia medyczne, Dokumentacja medyczna, Laboratorium, Bank Krwi, Apteka, Apteczka
Oddziałowa, Pracownia Diagnostyczna, Podpis elektroniczny, Archiwum dokumentów cyfrowych, Panel lekarza
na oddziale, Panel lekarza w poradni, Zakażenia szpitalne, HL7, Administrator, Komunikator wewnętrzny
systemu , e-rejestracja.
b. jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości
minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł), którego przedmiotem była:
- dostawę i usługę wdrożenia systemu klasy ERP (enterprise resource planning) w podmiocie leczniczym i
obejmującą łącznie minimum 30 użytkowników systemu klasy ERP obejmującego co najmniej następujące
moduły: Finanse i Księgowość, Rejestr Sprzedaży, Kadry i Płace, Gospodarka Magazynowa, Środki Trwałe i
Wyposażenie, Obsługa Kasy, Harmonogramy.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
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Zamiast:
- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował
osobami/ zespołem projektowym, w skład, którego
wchodzić będzie:
c. Kierownik Projektu – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe,
posiadający certyfikat zarządzania projektami np. Prince 2 lub inny równoważny, wydany przez niezależną
jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, który uczestniczył w min. jednym wdrożeniu
zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS na stanowisku Kierownika Projektu w jednostce ochrony
zdrowia; z co najmniej 2-letnim doświadczeniem. Kierownik Projektu musi być dostępny dla zamawiającego na
każdym etapie zamówienia.
d. Architekt infrastruktury i Bezpieczeństwa IT – 1 osoba, spełniający łącznie następujące warunki:
wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania lub informatyki lub telekomunikacji; minimum 5. lat doświadczenia
w projektowaniu i nadzorowaniu wdrożeń infrastruktury systemów informatycznych finansowanych ze środków
pomocowych UE, obejmujących łącznie minimum; infrastrukturę elektryczną serwerowni, infrastrukturę
teletechniczną serwerowni, sieć LAN/WAN, systemy informatyczne HIS/ERP dla minimum 3 projektów;
posiadający kwalifikacje w zakresie projektowania architektury infrastruktury IT i systemów informatycznych,
potwierdzone certyfikatem na poziomie Togaf 9 lub Expert EUCIP lub CCAr lub innym równoważnym z
zakresu architektury lub kwalifikacje potwierdzone zakończonymi studiami wyższymi z zakresu architektury
IT lub zarządzania zasobami IT. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający umiejętności w
zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa NSA i CEH lub komplementarne certyfikaty równoważne.
Posiada doświadczenie w projektowaniu, eksploatacji i dozorze sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV, poświadczone wydanymi uprawnieniami budowalnymi w
rozumieniu art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z późn.
zm) lub wydanymi i aktualnymi uprawnieniami SEP w zakresie eksploatacji i dozoru dla minimum następujących
specjalności: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i
zużywające energię elektryczną; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu minimum 15kV,
sieci elektrycznego oświetlenia, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia instalacje automatycznej
regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektrycznych.
e. Wdrożeniowiec – min. 4 osoby, spełniających łącznie następujące warunki: co najmniej 2-letnim
doświadczenie wdrożeniowe, gwarantujące realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia.
Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym,
dotyczącym wdrożenia systemu informatycznego w części białej i szarej w jednostce ochrony zdrowia
Powinno być:
- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował
osobami/zespołem projektowym, w skład, którego wchodzić będzie:
a.Kierownik Projektu – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe,
posiadający certyfikat zarządzania projektami np. Prince 2 lub inny równoważny, wydany przez niezależną
jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, który uczestniczył w min. jednym wdrożeniu
zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS na stanowisku Kierownika Projektu w jednostce ochrony
zdrowia; z co najmniej 2-letnim doświadczeniem. Kierownik Projektu musi być dostępny dla zamawiającego na
każdym etapie zamówienia. Stanowiska nie można łączyć z innymi.
b.Architekt infrastruktury i Bezpieczeństwa IT – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki:
wykształcenie wyższe z zakresu zarzadzania lub informatyki lub telekomunikacji; minimum 5. lat doświadczenia
w projektowaniu i nadzorowaniu wdrożeń systemów informatycznych, uczestnicząca w co najmniej 3
zakończonych projektach. Stanowisko można łączyć.
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c. Ekspert ds. testów bezpieczeństwa i RODO – 1 osoba, spełniający łącznie następujące warunki:
wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania lub informatyki lub telekomunikacji; minimum 5. lat doświadczenia
w projektowaniu lub wykonywaniu testów bezpieczeństwa systemów i infrastruktury systemów IT w projektach
finansowanych ze środków pomocowych UE, obejmujących łącznie minimum; infrastrukturę elektryczną
serwerowni, infrastrukturę teletechniczną serwerowni, sieć LAN/WAN, systemy informatyczne HIS/ERP
dla minimum 3 projektów; posiadający kwalifikacje w zakresie projektowania infrastruktury bezpieczeństwa
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami np. Expert EICIP lub CCAr lub studiami z zakresu bezpieczeństwa
IT lub zarządzania zasobami IT, oraz kwalifikacje w zakresie wykonywania testów bezpieczeństwa,
potwierdzone certyfikatami takimi jak NSA i CEH lub komplementarnymi certyfikatami równoważnymi.
Ekspert bezpieczeństwa musi legitymować się wiedzą z zakresu kontroli wewnętrznej w administracji lub
poświadczeniem znajomości przepisów RODO lub posiadać certyfikat minimum KSAP z tego tytułu. Stanowisko
można łączyć.
d. Projektant infrastruktury serwerowni – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie
wyższe; minimum 5. lat doświadczenia w projektowaniu i nadzorowaniu systemów serwerowni i okablowania
w obiektach służby zdrowia. Posiadający doświadczenie w projektowaniu, eksploatacji i dozorze sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV, poświadczone
wydanymi uprawnieniami budowlanymi w rozumieniu art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z późn. zm) lub wydanymi i aktualnymi uprawnieniami SEP w
zakresie eksploatacji i dozoru dla minimum następujących specjalności: urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną; urządzenia, instalacje
i sieci elektroenergetyczne o napięciu minimum 15kV, sieci elektrycznego oświetlenia, aparatura kontrolnopomiarowa oraz urządzenia instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
elektrycznych. Stanowisko można łączyć.
e. Wdrożeniowiec – min.4 osoby, spełniających łącznie następujące warunki: co najmniej 2-letnim
doświadczenie wdrożeniowe, gwarantujące realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia.
Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym,
dotyczącym wdrożenia systemu informatycznego w części białej i szarej w jednostce ochrony zdrowia.
Stanowisko można łączyć.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
f. Programista - min. 4 osoby, spełniających łącznie następujące warunki: doświadczenie w tworzeniu i rozwoju
oprogramowania w zakresie systemów HIS i ERP, zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu
w zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu. Stanowisko można łączyć z
Wdrożeniowcem.
Powinno być:
f. Programista - min. 4 osoby, spełniających łącznie następujące warunki: doświadczenie w tworzeniu i rozwoju
oprogramowania w zakresie systemów HIS i ERP, zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu
w zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu. Stanowisko można łączyć z
Wdrożeniowcem.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:
Kryterium Waga
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Cena (C) 50%
Funkcjonalności dodatkowe Systemu (F) 20%
Dodatkowa gwarancja systemu HIS/ERP (D) 20%
Opis koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia (K) 10%
Powinno być:
Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:
Kryterium Waga
Cena (C) 60%
Funkcjonalności dodatkowe Systemu (F) 20%
Dodatkowa gwarancja systemu HIS/ERP (D) 20%
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 11/04/2018
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

