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OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 508458-N-2017

Data: 15/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Krajowy numer identyfikacyjny 29027400000, 

ul. ul. Arkońska  4, 71455   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 813 90 21, 

e-mail potiechin@spwsz.szczecin.pl, faks 918 139 079. 

Adres strony internetowej (url): www.spwsz.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: 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 
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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 min. 6 miesięcy min. 250.000 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. 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 250.000,00 zł brutto przez okres min 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, 
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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 ogłoszeniu powinno być: 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 
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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. 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 
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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.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-05-31, godzina: 9:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-06-05, godzina: 9:00
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