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Unia Europejska

Suplement 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:  Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szczęśliwicka 36

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-353 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 228225281

Osoba do kontaktów:  Grażyna Kubiak

E-mail:  zamowienia@szpzlo-ochota.pl Faks:  +48 228225281

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.szpzlo-ochota.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:
Zakup i wdrożenie oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pt. Podniesienie jakości świadczeń
medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w SZPZLO Warszawa-Ochota

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

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawę oraz wdrożenie Systemu ZSI - część medyczna
2) dostawę oraz wdrożenie Systemu ZSI - część administracyjna
3) świadczenie gwarancji i usług gwarancyjnych.
na potrzeby realizacji projektu o nazwie:
„Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w
SZPZLO Warszawa-Ochota.
obejmujące realizację usług i dostaw, nazywanych dalej Produktami

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48110000  
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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)
ZP-2511-06-GK/2018

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_szpzlo
Dane referencyjne ogłoszenia:   2018-091688   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2018/S 120-274808  z dnia:  26/06/2018  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
21/06/2018  (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.2.3)

Zamiast:

A. Zamawiający uzna, że
wykonawca spełnia warunki
dotyczące posiadania
odpowiedniej zdolności
technicznej lub zawodowej,
jeśli wykaże dokumentami, że
posiada odpowiednią wiedzę i
doświadczenie, gwarantujące
właściwe wykonanie zamówienia i
tak:
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienie i
wykaże się realizacją, w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej:
DWA zamówienia zrealizowane dla
jednostki ochrony zdrowia, każda
o wartości minimum 1 000 000,00
zł brutto (słownie: jeden milion zł),
którego przedmiotem była:
a) dostawa i wdrożenie wraz z
serwisem systemu informatycznego

Powinno być:

A. Zamawiający uzna, że
wykonawca spełnia warunki
dotyczące posiadania
odpowiedniej zdolności
technicznej lub zawodowej,
jeśli wykaże dokumentami, że
posiada odpowiednią wiedzę i
doświadczenie, gwarantujące
właściwe wykonanie zamówienia i
tak:
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienie i
wykaże się realizacją, w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej:
DWA zamówienia zrealizowane dla
jednostki ochrony zdrowia, każda
o wartości minimum 1 000 000,00
zł brutto (słownie: jeden milion zł),
którego przedmiotem była:
a) dostawa i wdrożenie wraz z
serwisem systemu informatycznego
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obsługującego działalność jednostki
ochrony zdrowia w zakresie w cz.
medycznej (HIS) obejmującej m.in.
rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ),
ruch chorych, przychodnię, zlecenia,
aptekę, apteczki oddziałowe, e-
Usługi;
b) dostawa i wdrożenie wraz z
serwisem systemu informatycznego
obsługującego działalność
przychodni i jednostki ochrony
zdrowia w części administracyjnej,
obejmującego swoim zakresem m.in.
finanse i księgowość, majątek trwały,
gospodarka magazynowa, zakupy i
sprzedaż, kadry i płace.
Wykonawca wskaże dokładną
nazwę zrealizowanego zamówienia,
która pozwoli na jednoznaczną
identyfikację zamówienia, ze
szczegółowym wskazaniem
zakresów funkcjonalnych
potwierdzających spełnienie
warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dopuszcza jedynie
wykazywanie zamówień ostatecznie
zakończonych i odebranych, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że
usługi te zostały wykonane należycie

obsługującego działalność jednostki
ochrony zdrowia w zakresie w cz.
medycznej (HIS) obejmującej m.in.
rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ),
ruch chorych, przychodnię, zlecenia,
aptekę, apteczki oddziałowe, e-
Usługi;
b) dostawa i wdrożenie wraz z
serwisem systemu informatycznego
obsługującego działalność
przychodni i jednostki ochrony
zdrowia w części administracyjnej,
obejmującego swoim zakresem m.in.
finanse i księgowość, majątek trwały,
gospodarka magazynowa, zakupy i
sprzedaż, kadry i płace.
Wykonawca wskaże dokładną
nazwę zrealizowanego zamówienia,
która pozwoli na jednoznaczną
identyfikację zamówienia, ze
szczegółowym wskazaniem
zakresów funkcjonalnych
potwierdzających spełnienie
warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dopuszcza jedynie
wykazywanie zamówień ostatecznie
zakończonych i odebranych, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że
usługi te zostały wykonane należycie

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
29/06/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-096614
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