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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa
00-184
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Wysmułek
E-mail: d.wysmulek@csioz.gov.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.csioz.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Dokończenie budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1), jego utrzymanie i rozwój.”
Numer referencyjny: WZP.270.101.2017

II.1.2) Główny kod CPV
72000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Część I zamówienia pn.: Dokończenie budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1), jego utrzymanie i rozwój.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla: Części I: w Załączniku nr 1a do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia.
Część II zamówienia pn.: Dokończenie budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1) oraz jego rozwój.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla: Części II: w Załączniku nr 1b do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/07/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-088906

mailto:d.wysmulek@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 126-256810
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/06/2017

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: I
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w miesiącach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:256810-2017:TEXT:PL:HTML
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Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1. Zamawiający na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp oraz w związku z wymogiem zawartym w Umowie
wykorzystania produktów będących w posiadaniu Zamawiającego zapewni możliwość dostępu do posiadanych
materiałów powstałych podczas realizacji I Fazy Projektu P1 oraz do materiałów, które dotyczą realizacji II Fazy
Projektu P1 (w zakresie e-Recepty) podczas wizji lokalnej, która odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Dostęp zostanie zapewniony potencjalnym Wykonawcom, najpóźniej na 10 dni przed terminem składania ofert.
Każdy Wykonawca otrzyma dostęp do materiałów przez maksymalnie 3 dni w godz. 8:00 – 16:00 przy jednym
stanowisku. Wykonawca, który wyrazi potrzebę uczestniczenia w wizji lokalnej, najpóźniej w ciągu 10 dni od
dnia ogłoszenia o zamówieniu przedmiotowego postępowania przekaże następujące dane:
- nazwę Wykonawcy,
- imiona i nazwiska maksymalnie 3 osób, które wezmą udział w wizji lokalnej,
- nr-y i serie dowodów osobistych ww. pracowników,
- nr-y telefonów oraz adresy e-mail ww. pracowników,
na adres e-mail: wzp@csioz.gov.pl .
2.Osoby wskazane do wizji lokalnej mogą reprezentować tylko jednego Wykonawcę.
3. Dokumentacja, o której mowa w rozdziale III pkt. 14 SIWZ zostanie udostępniona po podpisaniu umowy
o poufności przed przystąpieniem do wizji lokalnej, która stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ przez wszystkie
zgłoszone osoby. Fakt przekazania danych do udziału w wizji lokalnej jest równoznaczny z akceptacją umowy o
poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
4. W pierwszym dniu roboczym następującym po terminie wskazanym w pkt 14 SIWZ o godzinie 12:30 w Sali
237 w siedzibie Zamawiającego nastąpi jawne losowanie kolejności udziału Wykonawców w wizji lokalnej.
Informację o kolejności oraz miejscu odbycia wizji lokalnej Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
5. Przedstawiciele Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej nie będą odpowiadać na pytania Wykonawców,
wszelkie pytania Wykonawcy winni zadawać w formie pisemnej zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.
6.Wykonawcy nie będą mogli kopiować udostępnionych materiałów ani utrwalać w inny sposób materiałów i
informacji zawartych w tych materiałach.
7. Zamawiający informuje, iż udostępniane materiały będą wg daty aktualności na ten sam dzień począwszy od
pierwszego do ostatniego udostępnienia.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zapoznania się z materiałami (odbycia wizji) w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego na 1 stanowisku przygotowanym przez Zamawiającego w pomieszczeniu monitorowanym
wizyjnie lub przez pracownika Zamawiającego.

mailto:wzp@csioz.gov.pl

