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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/39/2017 pn.: Kompleksowa obsługa systemu 

informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania aplikacyjnego 
Infomedica, serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie 

 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 
Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego znak j.w. dokonał zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie warunków 
udziału w postepowaniu, tym samym zmianie ulegają zapisy: 

 

rozdziale V SIWZ pkt. 1 ppkt 2) lit. c) otrzymując brzmienie:  

 
„w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem 

poprzez wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
dwóch usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna za podobną do przedmiotu 

zamówienia, usługę obsługi informatycznej, która spełni łącznie następujące kryteria:  

- Wartość usługi w okresie 6 miesięcy min. 400.000 zł brutto.  
- Minimum 300 stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem aplikacyjnym klasy ERP i HIS w 

danej jednostce ochrony zdrowia. Systemy obejmują co najmniej następujące moduły: Ruch Chorych, Apteka i 
Apteczka Oddziałowa, Przychodnia, Blok Operacyjny, Zlecenia, Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, Gospodarka 

Magazynowa, Środki trwałe i Wyposażenie.  

- Minimum 300 stanowisk komputerowych objętych serwisem w danej jednostce ochrony zdrowia.  
- Minimum 7 fizycznych serwerów objętych serwisem w danej jednostce ochrony zdrowia.  

- Minimum 600 użytkowników systemów klasy ERP, HIS w danej jednostce ochrony zdrowia.  
- Minimalna ilość pracowników Wykonawcy świadcząca usługi na terenie Zamawiającego to 3 osoby.  

- Minimalny okres świadczenia usługi: 6 miesięcy.” 

 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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 rozdziale V SIWZ pkt. 1 ppkt 2) lit. d) otrzymując brzmienie: 
 

„d) W zakresie wykształcenia kwalifikacji zawodowych:  
Wykonawca winien dysponować na odpowiednim poziomie jakości:  

1) min. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie 
administrowania systemu informatycznego oraz kierowania pracami obsługi technicznej o wartości minimum 

400.000,00 zł brutto przez okres 6 miesięcy.  

2) min. dwiema osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie instalowania, wdrażania, 

serwisowania oraz szkolenia użytkowników dla następujących Modułów/Aplikacji funkcjonalnych typu: Kadry i 
Płace, Finanse i Księgowość, Gospodarka Materiałowa, Środki trwałe i Wyposażenie.  

3) min. trzema osobami z których każda posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie instalowania, 

wdrażania, serwisowania oraz szkolenia użytkowników dla następujących Modułów/Aplikacji funkcjonalnych typu 

Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka Medyczna, Obsługa Kontraktów), Przychodnia, Apteka i 
Apteczka Oddziałowa, Zlecenia, Patomorfologia, Dializy, Zakażenia Szpitalne, Blok Operacyjny, Pracownia 

Diagnostyczna.  

4) min. dwiema osobami, z których każda posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie instalowania, 
wdrażania, serwisowania oraz szkolenia użytkowników dla następujących Modułów/Aplikacji funkcjonalnych typu 

Laboratorium.   

5) min. dwiema osobami z których każda posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie konfigurowania 

i administrowania bazami Oracle w wersji co najmniej 10 oraz wiedzę w tym zakresie, potwierdzoną certyfikatem 
lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie (przez każdą z tych osób) szkolenia z zakresu obsługi baz 

danych Oracle w wersji co najmniej 10.  

6) min. jedną osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie administrowania serwerami 
Microsoft Windows Server w wersji co najmniej 2008 oraz wiedzę w tym zakresie, potwierdzoną certyfikatem lub 

innym dokumentem poświadczającym ukończenie (przez tę osobę lub każdą z tych osób) szkolenia z zakresu 

administrowania serwerami Microsoft Windows Server w wersji co najmniej 2008.  

7) min. jedną osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie administrowania środowiskiem 
WMware VSphere w wersji co najmniej 5 oraz wiedzę w tym zakresie, potwierdzoną certyfikatem lub innym 

dokumentem poświadczającym ukończenie (przez tę osobę lub każdą z tych osób) szkolenia z zakresu 
administrowania środowiskiem WMware VSphere 5.  

W przypadku wymiany personelu, Zamawiający wymaga, aby każda z osób spełniała określone warunki.” 

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje również załącznik nr 5 - Wykaz zamówień 
podobnych oraz poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji 

zamówienia.  
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 5 - Wykaz zamówień podobnych oraz 
poprawionym 2 załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 
 

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis warunków 
zamówienia poprzez wykreślenie pkt 10 w części A. (Doświadczenie, wymagania zamawiającego) 

oraz wykreślenie pkt 10 w części B (Doświadczenie, wymagania zamawiającego (lokalizacja 

Arkońska + Zdunowo)).  
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym 2 załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na 
niżej podane: 

- termin składania ofert – z 31.05.2017r., do godz. 9:00 na 05.06.2017r., do godz. 9:00,  
- otwarcie ofert – z 31.05.2017r. o godz. 9:30 na 05.06.2017r. o godz. 9:30.  

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 
rozdziale XI SIWZ pkt 5 otrzymując brzmienie:  

 
„5. Termin składania ofert:  

1) Oferty należy składać do dnia 05.06.2017r., do godz. 9:00,  

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

Otwarcie ofert nastąpi w 05.06.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień  
Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.  
 

 
DYREKTOR  

Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

   Małgorzata Usielska 
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