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Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania dla punktów sprzedaży
2018/S 125-286713

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota,
ul. Szczęśliwicka 36, Osoba do kontaktów: Grażyna Kubiak, Warszawa 02-353, Polska.

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

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.6.2018, 2018/S 120-274808)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:48110000
Pakiety oprogramowania dla punktów sprzedaży
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
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 PLN brutto (słownie: jeden milion zł), którego przedmiotem była:
a) dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego 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
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
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 PLN brutto (słownie: jeden milion zł), którego przedmiotem była:
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a) dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego 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;


