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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102488-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Proszowice: Różny sprzęt komputerowy
2021/S 041-102488

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-635311)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Adres pocztowy: ul. Kopernika 13
Miejscowość: Proszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl 
Tel.:  +48 123865214
Faks:  +48 123865258
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spzoz.proszowice.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz 
integracją z platformą regionalną w ramach projektu „MSIM”.
Numer referencyjny: 35/ZP/2020

II.1.2) Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz 
integracją z platformą regionalną w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w 
ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 
2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5E – Usługi w ochronie 
zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635311

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) dysponuje lub będzie dysponował 
na etapie realizacji zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi podane poniżej 
warunki:
a) Koordynator Projektu (min. 1 osoba) – posiadający:
Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej dwoma 
projektami w zakresie budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego o wartości zamówienia nie mniejszej 
niż 1 000 000 zł brutto każde, umiejętności, doświadczenie i praktyczną wiedzę ekspercką w zakresie 
zarządzania projektami teleinformatycznymi;
b) Specjalista Wdrożeniowiec (min. 2 osoby) – posiadający każdy:wykształcenie wyższe doświadczenie 
zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca systemów 
informatycznych w zakresie systemów medycznych, c) Specjalista Wdrożeniowiec (min. 1 osoba) – 
posiadający:- wykształcenie wyższe- doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 3 
wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych w zakresie uruchamiania Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej po stronie lokalnej d) Specjalista ds. baz danych (min. 1 osoba) posiadająca: 
wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zamówieniach w zakresie 
tworzenia, administrowania i strojenia baz danych, znajomość oferowanych baz danych. e) min. 1 specjalistą 
ds. infrastruktury IT (min. 1 osoba) posiadająca: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe potwierdzone 
udziałem w minimum 2 zamówieniach w zakresie projektowania i wdrażania infrastruktury serwerowo – 
sprzętowej.f) Specjalista ds. wdrażania systemów wirtualizacji wykształcenie wyższe, doświadczenie: min. 3 
zrealizowane projekty polegające na wdrożeniu systemu wirtualizacji w trybie HA;certyfikat potwierdzający 
wiedzę i umiejętności we wdrażaniu systemu wirtualizacji zgodnie z zaoferowanym systemem wirtualizacji.
B. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje:
a) co najmniej 2 dostawy wraz z wdrożeniem systemu informatycznego w obszarze Ruch Chorych, LO, 
Zlecenia, Dokumentacja Medyczna, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Zakażenia Szpitalne, Elektroniczna 
Dokumentacja Medyczna oraz integracja z częścią administracyjną systemu funkcjonującą już w jednostce 
o wartości co najmniej 400 000 zł brutto każda. Przy czym zakres wykonanej integracji musi dotyczyć co 
najmniej:Wspólnej bazy świadczeń medycznych (Procedur, Badania) systemów: Koszty, Ruch Chorych
Eksportu zadekretowanych dokumentów przychodowych, rozchodowych z systemu Apteka/Apteczka 
Oddziałowa do systemu Finanse Księgowość
Wymiany informacji pomiędzy Apteką, a systemem Finansowo-księgowym w zakresie przyjętych 
towarów, faktur zakupowych, a także rozchodów na ośrodki kosztów,z zachowaniem charakterystyki kont 
księgowych.Automatycznego przydzielania numeracji faktur sprzedażowych realizowanych w ramach 
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modułów Przychodnia i Ruch chorych w szczególności rozliczenia i statystyka medyczna z modułu Finansowo-
Księgowego
b) co najmniej 1 usługę integracji po stronie podmiotu lokalnego o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto 
każda z systemem regionalnym co najmniej w zakresie uruchomienia usług:Elektroniczna Rejestracja 
pacjentów do jednostek ochrony zdrowia Udostępnienie Elektronicznego Rekordu Pacjenta.
Wymiana elektronicznych informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej Przystosowanie 
oprogramowania lokalnego do wymiany informacji/komunikacji z komponentami regionalnymi w obszarach: 
Regionalnego Portalu Informacyjnego, Elementów systemu regionalnego związanych z monitoringiem zasobów 
i stanu regionalnego systemu ochrony zdrowia.
c) co najmniej 2 usługi wdrożenia oprogramowania w obszarze Bloku Operacyjnego, który obejmował 
swym zakresem co najmniej 4 sale operacyjne oraz trakt porodowy oraz przygotowanie dokumentacji bloku 
operacyjnego.
Powinno być:
A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, spełniającymi podane poniżej warunki:
a) koordynator projektu (min. 1 osoba) – posiadający:
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej dwoma 
projektami w zakresie budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego o wartości zamówienia nie mniejszej 
niż 1 000 000 PLN brutto każde, umiejętności, doświadczenie i praktyczną wiedzę ekspercką w zakresie 
zarządzania projektami teleinformatycznymi;
b) specjalista wdrożeniowiec (min. 2 osoby) – posiadający każdy:
— wykształcenie wyższe doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 wdrożeniach na 
stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych w zakresie systemów medycznych;
c) specjalista wdrożeniowiec (min. 1 osoba) – posiadający:
— wykształcenie wyższe,
— doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 3 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca 
systemów informatycznych w zakresie uruchamiania elektronicznej dokumentacji medycznej po stronie lokalnej;
d) specjalista ds. baz danych (min. 1 osoba) posiadająca: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe 
potwierdzone udziałem w min. 2 zamówieniach w zakresie administrowania i strojenia baz danych, znajomość 
oferowanych baz danych;
e) min. 1 specjalistą ds. infrastruktury IT (min. 1 osoba) posiadająca: wykształcenie wyższe, doświadczenie 
zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 zamówieniach w zakresie projektowania i wdrażania 
infrastruktury serwerowo-sprzętowej;
f) specjalista ds. wdrażania systemów wirtualizacji wykształcenie wyższe, doświadczenie: min. 3 zrealizowane 
projekty polegające na wdrożeniu systemu wirtualizacji w trybie HA.
B. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje:
a) co najmniej 2 dostawy z wdrożeniem systemu informatycznego z co najmniej sześciu z ośmiu obszarów: 
Ruch Chorych, LO, Zlecenia, Dokumentacja Medyczna, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Zakażenia Szpitalne, 
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Dostawa z wdrożeniem ma obejmować równie swym zakresem 
integrację z częścią administracyjną systemu funkcjonującą już w jednostce o wartości 400 000,00 PLN 
(czterysta tysięcy złotych) brutto każda.
Przy czym zakres wykonanej integracji musi dotyczyć co najmniej: wspólnej bazy świadczeń medycznych 
(procedur, badania) systemów: Koszty, Ruch Chorych, eksportu zadekretowanych dokumentów przychodowych, 
rozchodowych z systemu Apteka/Apteczka Oddziałowa do systemu Finanse Księgowość, wymiany informacji 
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pomiędzy Apteką a systemem finansowo-księgowym w zakresie przyjętych towarów, faktur zakupowych, a 
także rozchodów na ośrodki kosztów, z zachowaniem charakterystyki kont księgowych. Automatycznego 
przydzielania numeracji faktur sprzedażowych realizowanych w ramach modułów Przychodnia i Ruch Chorych 
w szczególności rozliczenia i statystyka medyczna z modułu finansowo-księgowego;
b) co najmniej 1 usługę integracji po stronie podmiotu lokalnego o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto 
każda z systemem regionalnym co najmniej w zakresie uruchomienia usług: elektroniczna rejestracja pacjentów 
do jednostek ochrony zdrowia, udostępnienie elektronicznego rekordu pacjenta.
Wymiana elektronicznych informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej; przystosowanie 
oprogramowania lokalnego do wymiany informacji/komunikacji z komponentami regionalnymi w obszarach: 
regionalnego portalu informacyjnego, elementów systemu regionalnego związanych z monitoringiem zasobów i 
stanu regionalnego systemu ochrony zdrowia;
c) co najmniej 2 usługi wdrożenia oprogramowania w obszarze bloku operacyjnego, który obejmował swym 
zakresem co najmniej 4 sale operacyjne oraz trakt porodowy oraz przygotowanie dokumentacji bloku 
operacyjnego.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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