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platformy e-usługi i bazy danych 

Umowa nr: RPOP.02.02.00-16-027/13-00 z dnia 01 października 2013 r.  

Nr projektu WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 

Nazwa projektu „Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach” 

 

        Opole, 2014-02-10 

Wojewódzki Specjalistyczny  

Zespół Neuropsychiatryczny  

im. św. Jadwigi  

ul. Wodociągowa 4 

45-221 Opole 

 

DAT/226/33/2014, P/3/2014 

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania 

P/3/2014 

 

Modyfikacja  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ) nr 1 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi działając na podstawie art. 12a  ust. 2  

pkt 1) i ust. 3 oraz art. 38 ust 4 i 4a pkt 2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej PZP modyfikuje  treść  specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ)  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nr P/3/2014 pn.: Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach.  

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę treści  w rozdziale I i III  w następujący sposób: 

W treści SIWZ rozdziału  I  dodaje się pkt 35 o następującej treści : 

,,Wolumen danych do przeniesienia: 

a) cz. Medyczna 30 GB danych - WSZN w Opolu; 
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b) cz. Administracyjna 2 GB danych – WSZN w Opolu; 

c) cz. Medyczna 5 GB danych - SWSNPC w Branicach; 

d) cz. Administracyjna 1 GB danych - SWSNPC w Branicach; 

e) ,,Mmedica” 53 MB danych - SWSNPC w Branicach”. 

 

W treści SIWZ rozdziału  I  dodaje się pkt 36 o następującej treści : 

a. Zamawiający informuje, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanych systemów 
informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych tych systemów. 

b. Zamawiający nie narzuca Wykonawcom sposobu integracji i dopuszcza zarówno integrację z wykorzystaniem 
protokołów HL7, mechanizmów bazodanowych i innych uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą i dostawcą 
systemów posiadanych lub uzyskanych przez Wykonawcę, jako rezultat tzw. dozwolonej dekompilacji. 

c. W przypadku, gdy załączona do SIWZ dokumentacja interfejsów wymiany danych okaże się niewystarczająca 
do uzyskania wymaganego zakresu integracji, uzyskanie uzupełnienia opisów interfejsów do integracji z 
wymienionymi w SIWZ systemami będzie obowiązkiem Wykonawcy. 

d. Zamawiający dopuszcza - na podstawie art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo autorskie - konieczność dokonania 
przez Wykonawcę dekompilacji modułów systemów, dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego, 
poprzez zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
autorskie, jeżeli będzie to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania 
modułów tych systemów z oprogramowaniem aplikacyjnym dostarczonym w ramach realizacji zamówienia. 
Zamawiający udzieli w tym zakresie Wykonawcy niezbędnych uprawnień w zakresie czynności niezbędnych 
do osiągnięcia współdziałania tych modułów z oprogramowaniem aplikacyjnym dostarczonym przez 
Wykonawcę, a uzyskane informacje nie będą: 

- wykorzystywane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu 
komputerowego, 

- przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego 
programu komputerowego; 

- wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie 
podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. 

e. Koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę na dostawę i wdrożenie 
oprogramowania aplikacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania 
integracji i uwzględniający również, o ile będzie to konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany 
danych posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do integracji licencji. 

 

W treści SIWZ rozdziału  III ust. 1 pkt 1.2 SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu jest  : 

,,posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawcy wykonali 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 usługi wskazane przez Zamawiającego jako 
minimalny poziom wymagań, tj.:  minimalny poziom wymagań zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w 
głównych usługach wykonanie (wymóg dla Wykonawców składających ofertę na Pakiet 1) co najmniej dwóch  
zamówień polegających na dostawie i wdrożeniu  zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie części 
białej dla lecznictwa stacjonarnego z których każde zamówienie spełnia następujące warunki: 

 wartość zamówienia  : nie mniejsze niż 1 000 000,00 PLN brutto (jeden milion złotych) , 
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 liczba komputerów, na których funkcjonuje dostarczony system informatyczny jest nie mniejsza niż 150 
sztuk (sto pięćdziesiąt), 
 liczba użytkowników systemu jest nie mniejsza niż 300 osób (trzysta). 
Dodatkowo wymaga się aby w co najmniej w jednym z wyżej wymienionych zamówień wykazać: 

wdrożenie Systemu Typu BI (Business Intelligence); wdrożenie portalu umożliwiającego wykonywanie usług on-

line, skuteczną integrację zaproponowanego systemu informatycznego w zakresie części białej  z systemami 

administracyjnymi funkcjonującymi u Zamawiającego. Integracja musi odnosić się minimum do trzech modułów 

administracyjnych posiadanych przez Zamawiającego, które zostały zintegrowane z zaproponowanym 

oprogramowaniem informatycznym w zakresie części białej (aplikacje administracyjne, które posiada 

Zamawiający a wskazane w Załącznik nr 2 do SIWZ)”. 

W treści SIWZ rozdziału  III ust. 1 pkt 1.2 SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu winno być : 

,,posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawcy wykonali 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 usługi wskazane przez Zamawiającego jako 
minimalny poziom wymagań, tj.:  minimalny poziom wymagań zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w 
głównych usługach wykonanie (wymóg dla Wykonawców składających ofertę na Pakiet 1) co najmniej dwóch  
zamówień polegających na dostawie i wdrożeniu  zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie części 
białej dla lecznictwa stacjonarnego z których każde zamówienie spełnia następujące warunki: 

 wartość zamówienia  : nie mniejsze niż 1 000 000,00 PLN brutto (jeden milion złotych) , 
 liczba komputerów, na których funkcjonuje dostarczony system informatyczny jest nie mniejsza niż 150 
sztuk (sto pięćdziesiąt), 
 liczba użytkowników systemu jest nie mniejsza niż 300 osób (trzysta). 

 
Dodatkowo wymaga się aby:   
 
- w co najmniej w jednym z wyżej wymienionych zamówień wykazać: wdrożenie Systemu Typu BI (Business 

Intelligence), integrację systemu Informatycznego w zakresie części białej z systemem obejmującym minimum 

trzy moduły administracyjne; 

- w co najmniej w jednym z wyżej wymienionych zamówień wykazać: wdrożenie portalu umożliwiającego 

wykonywanie usług on-line, integrację systemu Informatycznego w zakresie części białej z systemem 

obejmującym minimum trzy moduły administracyjne”. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji Załączników nr 22A i 22B (wzory umów dla pakietu 1) poprzez 

dodanie w § 4 pkt 4 następującej treści: 

,,Zamawiający zapewni Wykonawcy współpracę z producentami integrowanych systemów”. 

 

Z uwagi na konieczność dokonania zmiany w  ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający przekazał ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia  w tej sprawie Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  w dniu dzisiejszym ( 10-02-2014 r.) 

oraz zamieści je na swojej  stronie internetowej: www.wszn.opole.pl w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 

2014 dla przedmiotowego postępowania w dniu dzisiejszym. 

Z uwagi na konieczność dokonania  zmiany w zapisach Załączników nr 22A i 22B (wzory umów dla pakietu 1)  
do SIWZ oraz Załącznika  nr 3, 4 i 5 do SIWZ, Zamawiający zamieści je na swojej  stronie internetowej: 
www.wszn.opole.pl w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 2014 dla przedmiotowego postępowania w dniu 
dzisiejszym. Zmiany w ww. załącznikach  zostały zaznaczone w kolorze żółtym. 
 

http://www.wszn.opole.pl/
http://www.wszn.opole.pl/
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Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie w następujący sposób:  

Termin składania ofert: 10-03-2014 r.   godz. 09:00; 

Termin otwarcia ofert: 10-03-2014 r.  godz. 09:30. 
 
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

 

       Dyrektor Zespołu 

       /mgr Krzysztof Nazimek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIELNIK: 

1. BIP; 

2. A/A. 


