
PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 7

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:  Powiat Brzeski Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Robotnicza 20

Miejscowość:  Brzeg Kod pocztowy:  49-300 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Starostwo Powiatowe,
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, BIP: http://
powiat.brzeski.opolski.sisco.info

Tel.: +48 774447921

Osoba do kontaktów:  sprawach procedury przetargowej:Aleksandra Kurpiel

E-mail:  a.kurpiel@brzeg-powiat.pl Faks:  +48 774447938

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info

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:
„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji
danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – sygn. akt OR.272.1.1.2018

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

2. Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia,
przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego SPZOZ wraz
z wprowadzeniem portalu medycznego udostępniającego e-usługi publiczne z obszaru zdrowia, w tym
uruchomienie 4 systemów teleinformatycznych (szpitalny, radiologiczny, laboratoryjny i portal medyczny),
wdrożenie 6 e-usług:
a. 5 e-usług na 4 poziomie e-dojrzałości skierowanych do pacjentów (rejestracja na wizytę; przypomnienie
SMS/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania; uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta;
zarządzanie kolejkami pacjentów; elektroniczna książeczka nadciśnieniowca),
b. 1 e-usługa na 3 poziomie e-dojrzałości skierowanej do kontrahentów (udostępnienie dokumentacji medycznej
innej placówce).
polegające na dostawie, instalacji, wdrożeniu oraz serwisie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, wraz
z dostawą, instalacją, konfiguracją i uruchomieniem sprzętu informatycznego z oprogramowaniem, a także
przeszkolenie 320 osób w zakresie obsługi wdrożonych systemów teleinformatycznych według wymagań
określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48000000  
Dodatkowe przedmioty 48814000  
 48180000  
 72263000  
 72265000  
 72268000  
 72267000  
 80500000  
 48612000  
 48822000  
 48821000  
 48823000  
 48825000  
 30232110  
 30216130  
 30213000  
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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)
OR.272.1.1.2018

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_powiatbrz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2018-090644   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2018/S 119-271840  z dnia:  23/06/2018  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
20/06/2018  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 7

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) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej dwie
dostawy oprogramowania wraz z
serwisem do szpitala gdzie każda w
zakresie funkcjonalnym obejmowała
co najmniej:Ruch Chorych (Izba
Przyjęć, Oddział,Statystyka),
Rejestracje poradni, Aptekę,
Apteczkę oddziałową, Zlecenia
medyczne, Rozliczenia z płatnikami,
Gruper,Laboratorium (dopuszczalna
integracja), Portal Internetowy e-
Pacjent - Rejestracja przez WWW,
pracującego w oparciu o jeden motor
bazy danych, przy czym łączna
wartość niniejszych zamówień nie

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej dwie
dostawy oprogramowania wraz z
serwisem do szpitala gdzie każda w
zakresie funkcjonalnym obejmowała
co najmniej:Ruch Chorych (Izba
Przyjęć, Oddział,Statystyka),
Rejestracje poradni, Aptekę,
Apteczkę oddziałową, Zlecenia
medyczne, Rozliczenia z płatnikami,
Gruper,Laboratorium (dopuszczalna
integracja), Portal Internetowy e-
Pacjent - Rejestracja przez WWW,
pracującego w oparciu o jeden motor
bazy danych, przy czym łączna
wartość niniejszych zamówień nie
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może być mniejsza niż 1 500 000,00
PLN/brutto i co najmniej jedno z nich
obejmowało Blok Operacyjny, Blok
Porodowy, oraz
C2) Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
niezbędnych do wykonania
zamówienia(wykształcenia,doświadczenia,
a także zakres wykonywanych przez
nich czynności)
Wśród osób, które będą wykonywać
zamówienie muszą znajdować się:
a) jeden kierownik projektu
z wykształceniem wyższym
i posiadanym certyfikatem
zarządzania projektami np.
(IPMA,PMP, Prince 2 lub
równoważnym) posiadający:
− wykształcenie wyższe
magisterskie,
− minimum dwuletnie doświadczenie
we wdrażaniu HIS, RIS/PACS
dla sektora ochrony zdrowia na
stanowisku wdrożeniowca,
b) co najmniej 3 konsultantów
posiadających:
− wykształcenie wyższe
magisterskie,
− min. roczne doświadczenie we
wdrażaniu HIS lub RIS/PACS
dla sektora ochrony zdrowia na
stanowisku wdrożeniowca,
c) jedna osoba z uprawnieniami w
zakresie administracji bazy danych
dostarczanej w ramach niniejszego
postępowania z potwierdzonym
certyfikatem,
d) specjalista ds. serwerowni (1
osoba) posiadająca:
− wykształcenie wyższe techniczne,
− doświadczenie (udział) w minimum
2 zamówieniach obejmujących
wykonanie lub modernizację/
adaptację pomieszczenia
serwerowni o wartości co
najmniej 100 000,00 PLN brutto,
zawierającym co najmniej następując
eelementy tj.
Dostawę, konfigurację i
uruchomienie aktywnych urządzeń
sieciowych oraz sprzętu i kabli
telekomunikacyjnych,

może być mniejsza niż 1 500 000,00
PLN/brutto i co najmniej jedno z nich
obejmowało Blok Operacyjny, Blok
Porodowy, oraz
C2) Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
niezbędnych do wykonania
zamówienia(wykształcenia,doświadczenia,
a także zakres wykonywanych przez
nich czynności)
Wśród osób, które będą wykonywać
zamówienie muszą znajdować się:
a) jeden kierownik projektu
z wykształceniem wyższym
i posiadanym certyfikatem
zarządzania projektami np.
(IPMA,PMP, Prince 2 lub
równoważnym) posiadający:
− wykształcenie wyższe
magisterskie,
− minimum dwuletnie doświadczenie
we wdrażaniu HIS, RIS/PACS
dla sektora ochrony zdrowia na
stanowisku wdrożeniowca,
b) co najmniej 3 konsultantów
posiadających:
− wykształcenie wyższe
magisterskie,
− min. roczne doświadczenie we
wdrażaniu HIS lub RIS/PACS
dla sektora ochrony zdrowia na
stanowisku wdrożeniowca,
c) jedna osoba z uprawnieniami w
zakresie administracji bazy danych
dostarczanej w ramach niniejszego
postępowania z potwierdzonym
certyfikatem,
d) specjalista ds. serwerowni (1
osoba) posiadająca:
− wykształcenie wyższe techniczne,
− doświadczenie (udział) w minimum
2 zamówieniach obejmujących
wykonanie lub modernizację/
adaptację pomieszczenia
serwerowni o wartości co
najmniej 100 000,00 PLN brutto,
zawierającym co najmniej następując
eelementy tj.
Dostawę, konfigurację i
uruchomienie aktywnych urządzeń
sieciowych oraz sprzętu i kabli
telekomunikacyjnych,
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e) specjalista w zakresie
konfiguracji i uruchomienia sprzętu
informatycznego (minimum 3
osoby)posiadające:
− wykształcenie wyższe
magisterskie,
− doświadczenie (udział)
w minimum 2 dostawach,
konfiguracji i uruchomieniu sprzętu
informatycznego (co najmniej:serwer,
macierz dyskową oraz stacje
komputerowe) na stanowisku
wdrożeniowca.
Zamawiający zastrzega, iż na
każdym etapie postępowania
może uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Zamawiający nie wprowadza
zastrzeżenia, o którym mowa w art.
22 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została oceniona
najwyżej,do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) wykaz dostaw wykonanych,
a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie,przy
czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny

e) specjalista w zakresie
konfiguracji i uruchomienia sprzętu
informatycznego (minimum 3
osoby)posiadające:
− wykształcenie wyższe
magisterskie,
− doświadczenie (udział)
w minimum 2 dostawach,
konfiguracji i uruchomieniu sprzętu
informatycznego (co najmniej:serwer,
macierz dyskową oraz stacje
komputerowe) na stanowisku
wdrożeniowca.
Zamawiający zastrzega, iż na
każdym etapie postępowania
może uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Zamawiający nie wprowadza
zastrzeżenia, o którym mowa w art.
22 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została oceniona
najwyżej,do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) wykaz dostaw wykonanych,
a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie,przy
czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny
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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
(Załącznik nr 5 do SIWZ),
b) wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego,a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami(Załącznik nr 6 do SIWZ),
c) Oświadczenia na temat
wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy(Załącznik
nr 7 do SIWZ).

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
(Załącznik nr 5 do SIWZ),
b) wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego,a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami(Załącznik nr 6 do SIWZ),
c) Oświadczenia na temat
wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy(Załącznik
nr 7 do SIWZ).

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:
23/08/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-127057
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