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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
ul. Medyków 16
Katowice
40-752
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Tylec-Sojka
Tel.:  +48 322071645
E-mail: zp@gczd.katowice.pl 
Faks:  +48 322071546
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gczd.katowice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja infrastruktury ICT oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii
Noworodka, Bloku Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Numer referencyjny: PN/76/18

II.1.2) Główny kod CPV
30236000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Modernizacja infrastruktury ICT oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii
Noworodka, Bloku Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii
Zabiegowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni endoskopii dla dzieci (II), w zakresie: prac
związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składający się z 2
głównych etapów:
a. Etap 1 – Uruchomienie, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI pozwalającego na tworzenie
elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, a następnie:
b. Etap 2 – Uruchomienie e-Usług umożliwiających opiekunom prawnym pacjentów samodzielną, elektroniczną
rejestrację do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych oraz do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii
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Zabiegowej, w zakresie udzielanych przez Zamawiającego świadczeń medycznych. Uruchomienie tych usług
będzie wykonane na zasobach i w strukturze Zamawiającego

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

16/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: spsknr6
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-158529
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-461750
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
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:
-Zdolność techniczna- Wykonawca spełni przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie,wykonał co najmniej jedno zamówienie, które polegało na dostawie, instalacji, uruchomieniu i wdrożeniu
systemu informatycznego w części medycznej i administracyjnej oraz wdrożeniem systemu e-usług o wartości
nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto.
- Zdolność zawodowa - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz
wymagane uprawnienia tj.:
a) minimum 1 osoba-Kierownik projektu - osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne i
co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi w ochronie zdrowia na
stanowisku kierownika projektu wdrożenia systemu HIS w jednostkach szpitalnych, posiadająca certyfikat
PRINCE2Practitioner lub równoważny.
b) minimum 1 osoba - Administrator Systemów Operacyjnych – osoba posiadająca min. 5-letnie
doświadczeniena stanowisku administratora systemów operacyjnych oraz certyfikat z administracji oferowanym
systememoperacyjnym na poziomie podstawowym (np. Microsoft Certified IT Professional (MCITP), Red Hat
Certified System Administrator (RHCSA) lub inny równoważny),
c) minimum 1 osoba -Specjalista ds. wdrożeń systemów medycznych – 2 osoby posiadające
wykształceniewyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu oferowanego rozwiązania HIS oraz
certyfikatPRINCE2 na poziomie Foundation lub inny równoważny.
d) minimum 1 osoba - Specjalista ds. bezpieczeństwa - osoba posiadająca wykształcenie wyższe i min. 3-
letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa, legitymująca się certyfikatem CISA lub
CISSP lub inny równoważny oraz posiadająca uprawnienia min. audytora wewnętrznego systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji według normy bezpieczeństwa ISO 27001 lub ISO 27002 lub równoważnej.
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e) minimum 1 osoba - Specjalista ds. wdrożeń systemów administracyjnych – 2 osoby posiadające
wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu oferowanego systemu ERP oraz
certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation lub inny równoważny. Uwaga: W sytuacji gdy wykonawca, który
nie ma wymaganego doświadczenia (tj. nie zrealizował dostaw), będzie polegał na zasobach innego podmiotu–
podmiot ten będzie musiał wykazać zrealizowanie prac w tej właśnie liczbie. W przypadku korzystania
przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu z wiedzy i doświadczenia innych
podmiotów w oparciu o art. 22a Pzp, Zamawiający wymaga aby podmiot ten zrealizował dostawy do realizacji
których, ta wiedza i doświadczenie jest wymagane.
Powinno być:
-Zdolność techniczna- Wykonawca spełni przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie,wykonał co najmniej jedno zamówienie, które polegało na dostawie, instalacji, uruchomieniu i wdrożeniu
systemu informatycznego w części medycznej i administracyjnej oraz wdrożeniem systemu e-usług o wartości
nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto.
- Zdolność zawodowa - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz
wymagane uprawnienia tj.:
a) minimum 1 osoba-Kierownik projektu - osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne i
co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi w ochronie zdrowia na
stanowisku kierownika projektu wdrożenia systemu HIS w jednostkach szpitalnych, posiadająca certyfikat
PRINCE2Practitioner lub równoważny.
b) minimum 1 osoba -Specjalista ds. wdrożeń systemów medycznych – 2 osoby posiadające
wykształceniewyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu oferowanego rozwiązania HIS oraz
certyfikatPRINCE2 na poziomie Foundation lub inny równoważny.
c) minimum 1 osoba - Specjalista ds. wdrożeń systemów administracyjnych – 2 osoby posiadające
wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu oferowanego systemu ERP oraz
certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation lub inny równoważny. Uwaga: W sytuacji gdy wykonawca, który
nie ma wymaganego doświadczenia (tj. nie zrealizował dostaw), będzie polegał na zasobach innego podmiotu–
podmiot ten będzie musiał wykazać zrealizowanie prac w tej właśnie liczbie. W przypadku korzystania
przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu z wiedzy i doświadczenia innych
podmiotów w oparciu o art. 22a Pzp, Zamawiający wymaga aby podmiot ten zrealizował dostawy do realizacji
których, ta wiedza i doświadczenie jest wymagane.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/12/2018
Powinno być:
Data: 14/12/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/12/2018
Powinno być:
Data: 14/11/2018
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


