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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:  Stołeczne Centrum Opiekuńczo-
Lecznicze Spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Mehoffera 72/74

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  03-131 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
Spółka z o.o., ul. Szubińska 4, 01- 958 Warszawa

Tel.: +48 228110688-271

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Markocka

E-mail:  przetargi@scol.warszawa.pl Faks:  +48 228111864

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.scol.warszawa.pl

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:
Informatyzacja Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. wraz z uruchomieniem e- usług

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

Przedmiotem zamówienia „Informatyzacja Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego wraz z
uruchomieniem e-usług” jest dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego wraz z dostawą
i zainstalowaniem sprzętu . Poprzez dostawę oprogramowania informatycznego wraz z niezbędnym
sprzętem Zamawiający rozumie: dostawę, instalację, konfigurację, wykonanie wdrożenia oprogramowania
komputerowego wraz ze szkoleniami grupowymi, indywidualnymi i e-learningowymi oraz serwisem i nadzorem
autorskim nad dostarczonym oprogramowaniem komputerowym oraz dostawę zainstalowanie i uruchomienie
sprzętu wymaganego zgodnie z SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje także serwis gwarancyjny na okres 36 miesięcy w zakresie prawidłowego
działania dostarczonego oprogramowania informatycznego wraz z niezbędnym sprzętem oraz świadczenie
usługi serwisu pogwarancyjnego dostarczonego oprogramowania.
Uwaga – gwarancja jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia
będą wykonywane w czynnym obiekcie, w którym musi być zapewniona ciągła opieka nad pacjentem oraz musi
istnieć możliwość wykonywania codziennych obowiązków przez pracowników Zamawiającego.
UWAGA- Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30200000  
Dodatkowe przedmioty 32000000  
 72000000  
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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)
SCOL/604/2017

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SCOLMehoffera
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-054726   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 081-157339  z dnia:  26/04/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/04/2017  (dd/mm/rrrr)
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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:
Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji

Zamiast:
okres w miesiącach 4 miesiące

Powinno być:
do dnia 31 stycznia 2018 r.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:
1. że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał należycie,
co najmniej jedno zamówienie
(rozumiane w treści warunku jako
umowa o zamówienie publiczne),
o wartości nie mniejszej niż 2 000
000 PLN brutto, w ramach którego
Wykonawca wykonał:
a) Dostarczył licencje oraz wdrożył
w całym zakresie funkcjonalności
Webowy zintegrowany system
informatyczny HIS obejmujący
co najmniej moduły: izba przyjęć,
ruch chorych, zlecenia, oddział,
apteka, apteczka oddziałowa,

Powinno być:

Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:
1. że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie, co
najmniej jedno zamówienie, ale nie
więcej niż dwa, o łącznej wartości nie
mniejszej niż 2 000 000,- zł brutto ,
w ramach którego Wykonawca
wykonał :
a) Dostarczył licencje oraz wdrożył
w całym zakresie funkcjonalności
zintegrowany system informatyczny
HIS obejmujący co najmniej
moduły: izba przyjęć, ruch chorych,
zlecenia, oddział, apteka, apteczka
oddziałowa, gabinet lekarski ,
rozliczenia z NFZ, Statystyka
Medyczna, e-usługi



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

5 / 5

gabinet lekarski, rozliczenia z NFZ,
Statystyka Medyczna
b) przeprowadził szkolenie dla
pracowników zamawiającego, w
tym z zakresu administrowania ww.
systemu informatycznego oraz z
zakresu użytkowania przynajmniej
ww. modułów,
c) dostarczył sprzęt komputerowy
oraz serwerowy W zakresie
potencjału osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji
zamówienia,

b) przeprowadził szkolenie dla
pracowników zamawiającego, w
tym z zakresu administrowania ww.
systemu informatycznego oraz z
zakresu użytkowania przynamniej
ww. modułów,
c) dostarczył sprzęt komputerowy
oraz serwerowy
d) dostarczył portal pacjenta z e-
usługami w zakresie e-zdrowia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Zamiast:
20/07/2017   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/08/2017   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

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:
19/07/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-098743
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