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Unia Europejska

Publikacja Suplementu 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:  Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 5A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-184 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 225970989

Osoba do kontaktów:  Dariusz Wysmułek

E-mail:  d.wysmulek@csioz.gov.pl Faks:  +48 225970937

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.csioz.gov.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:
Dokończenie zaprojektowania, realizacji, wdrożenia i nadzór gwarancyjny Podsystemów „Szyna Usług” oraz
„System Administracji” oraz wykonanie Integracji, Wydania i Wdrożenia w ramach Projektu „Elektroniczna
Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) –
Strumień I.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dokończenie zaprojektowania, realizacji, wdrożenia i nadzór gwarancyjny Podsystemów „Szyna Usług” oraz
„System Administracji” oraz wykonanie Integracji, Wydania i Wdrożenia w ramach Projektu „Elektroniczna
Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) –
Strumień I.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 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)
WZP.6151.23.2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_tbanas
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-055082   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 083-148044  z dnia:  29/04/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/04/2015  (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:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I,
ppkt 3

Zamiast:

3) dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania
zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia o
kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu
niezbędnym do wykonania
zamówienia, odpowiadającym
warunkom
określonym poniższej.
- Kierownik Zespołu Wykonawcy (1
osoba):
1) posiada kwalifikacje potwierdzone
ważnym
certyfikatem: PRINCE2Practitioner*
lub IPMA min.
Level „C*” lub Project Management
Professional
(PMP)* lub wyższym;

Powinno być:

3) dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania
zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia o
kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i
wykształceniu niezbędnym
do wykonania zamówienia,
odpowiadającym warunkom
określonym poniższej.
- Kierownik Zespołu Wykonawcy (1
osoba):
1) posiada kwalifikacje potwierdzone
ważnym certyfikatem: PRINCE2
Practitioner lub IPMA min. Level
C lub Project Management
Professional (PMP);
2) pełnił funkcję kierownika
projektu w co najmniej jednym
zakończonym sukcesem (odebranym
przez zamawiającego) projekcie
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2) pełnił funkcję kierownika projektu
w co najmniej
jednym zakończonym sukcesem
(odebranym przez zamawiającego)
projekcie informatycznym o czasie
trwania tego projektu nie krótszym
niż 6 miesięcy;
3) zrealizował, pełniąc funkcję
kierownika projektu lub kierownika
zespołu wykonawcy, co najmniej 1
projekt z budżetem powyżej 3 500
000,00 PLN brutto;
4) posiada wyższe wykształcenie;
- Główny architekt (1 osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie
w zakresie projektowania
(tworzenia) architektury systemów
informatycznych;
2) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
zakresie posługiwania się językiem
UML 2.0;
3) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
zakresie projektowania architektury:
systemów zorientowanych
na usługi (SOA), systemów w
architekturze wielowarstwowej,
systemów o wysokiej wydajności i
niezawodności, systemów
wykorzystujących bazy danych;
4) brał udział w co najmniej 2
projektach
obejmujących swym zakresem
budowę architektury systemów
informatycznych i był odpowiedzialny
za zaprojektowanie architektury
IT systemu; wartość co najmniej
jednego z tych projektów była
większa niż 3 500 000,00 PLN
brutto;
5) posiada wyższe wykształcenie;
- Główny analityk (1 osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie (w tym
przynajmniej 6 miesięcy w obszarze
ochrony zdrowia) w zakresie:
zbierania i specyfikacji wymagań
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
identyfikowania
założeń i ograniczeń systemowych;
2) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie (w

informatycznym o czasie trwania
tego projektu nie krótszym niż 6
miesięcy;
3) zrealizował, pełniąc funkcję
kierownika projektu lub kierownika
zespołu wykonawcy, co najmniej 1
projekt z budżetem powyżej 3 500
000,00 PLN brutto;
4) posiada wyższe wykształcenie;
- Główny architekt (1 osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie
w zakresie projektowania
(tworzenia) architektury systemów
informatycznych;
2) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
zakresie posługiwania się językiem
UML 2.0;
3) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
zakresie projektowania architektury:
systemów zorientowanych
na usługi (SOA), systemów w
architekturze wielowarstwowej,
systemów o wysokiej wydajności
i niezawodności, systemów
wykorzystujących bazy danych;
4) brał udział w co najmniej 2
projektach obejmujących swym
zakresem budowę architektury
systemów informatycznych i był
odpowiedzialny za zaprojektowanie
architektury IT systemu; wartość co
najmniej jednego z tych projektów
była większa niż 3 500 000,00 PLN
brutto;
5) posiada wyższe wykształcenie;
- Główny analityk (1 osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie (w tym
przynajmniej 6 miesięcy w obszarze
ochrony zdrowia) w zakresie:
zbierania i specyfikacji wymagań
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
identyfikowania założeń i ograniczeń
systemowych;
2) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie (w
tym przynajmniej 12 miesięcy
w obszarze ochrony zdrowia) w
zakresie opracowywania: modelu
danych (zakresu gromadzonych
i przetwarzanych danych) wraz
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tym przynajmniej 12 miesięcy
w obszarze ochrony zdrowia) w
zakresie opracowywania: modelu
danych
(zakresu gromadzonych i
przetwarzanych danych) wraz
z modelem przepływu danych
pomiędzy systemami, modelu
funkcjonalnego całego systemu
składającego się z modelu otoczenia
oraz modelu zachowania,
diagramów DFD uwzględniających
wszystkich
uczestników projektu i użytkowników;
3) modelował procesy biznesowe w
co najmniej 2
projektach (w tym 1 z projektów
dotyczył obszaru
ochrony zdrowia) z zakresem
modelowania
procesów biznesowych
(modelowanie dotyczyło m.in.
istniejących, wdrożonych procesów);
4) zbierał i specyfikował wymagania
z zastosowaniem języka UML w w co
najmniej 2 projektach;
5) posiada co najmniej 12
miesięczne doświadczenie w
zarządzaniu zespołem zadaniowym;
6) posiada wyższe wykształcenie;
- Ekspert ds. bezpieczeństwa (1
osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
zakresie projektowania i wdrażania
systemów opartych o PKI
(zabezpieczenia sieci LAN/WAN,
zabezpieczanie
transmisji w oparciu o PKI,
uwierzytelnianie i
autoryzacja użytkowników);
2) posiada wyższe wykształcenie;
- Kierownik zespołu deweloperów (1
osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
programowaniu przy użyciu
powszechnie stosowanych języków
programowania,
2) uczestniczył w co najmniej 2
projektach
informatycznych; wartość co
najmniej jednego z tych projektów

z modelem przepływu danych
pomiędzy systemami, modelu
funkcjonalnego całego systemu
składającego się z modelu otoczenia
oraz modelu zachowania, diagramów
DFD uwzględniających wszystkich
uczestników projektu i użytkowników;
3) modelował procesy biznesowe
w co najmniej 2 projektach (w tym
1 z projektów dotyczył obszaru
ochrony zdrowia) z zakresem
modelowania procesów biznesowych
(modelowanie dotyczyło m.in.
istniejących, wdrożonych procesów);
4) zbierał i specyfikował wymagania
z zastosowaniem języka UML w w co
najmniej 2 projektach;
5) posiada co najmniej 12
miesięczne doświadczenie w
zarządzaniu zespołem zadaniowym;
6) posiada wyższe wykształcenie;
- Ekspert ds. bezpieczeństwa (1
osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
zakresie projektowania i wdrażania
systemów opartych o PKI
(zabezpieczenia sieci LAN/WAN,
zabezpieczanie transmisji w oparciu
o PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja
użytkowników);
2) posiada wyższe wykształcenie;
- Kierownik zespołu deweloperów (1
osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
programowaniu przy użyciu
powszechnie stosowanych języków
programowania,
2) uczestniczył w co najmniej 2
projektach informatycznych; wartość
co najmniej jednego z tych projektów
przekraczała 2 500 000,00 PLN
brutto;
3) posiada wyższe wykształcenie;
- Ekspert ds. standardów i wymiany
danych
(1 osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
obszarze norm i standardów
wymiany danych w ochronie zdrowia
(europejskich i międzynarodowych);
2) posiada wyższe wykształcenie;
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przekraczała 2 500 000,00 PLN
brutto;
3) posiada wyższe wykształcenie;
- Ekspert ds. standardów i wymiany
danych (1 osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
obszarze norm i standardów
wymiany danych w ochronie zdrowia
(europejskich i międzynarodowych);
2) posiada wyższe wykształcenie;
- Kierownik zespołu testów (1
osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
testowaniu aplikacji oraz znajomość
procedur, metod i narzędzi
testowych;
2) uczestniczył w co najmniej 2
projektach
informatycznych; wartość co
najmniej jednego z tych projektów
przekraczała 2 500 000,00 PLN
brutto.
Zamawiający nie dopuszcza aby
jedna osoba była
wykazywana w więcej niż jednej roli
Informacje w zakresie
równoważności certyfikatów*:
a) Wszystkie certyfikaty posiadane
przez osoby
wskazane przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia muszą być
aktualne na dzień składania ofert;
b) Zamawiający dopuszcza
posiadanie równoważnych
certyfikatów innych niż wskazane
przez Zamawiającego. W takim
przypadku Wykonawca jest
zobowiązany do wykazania, że
wskazany certyfikat
potwierdza posiadanie co najmniej
takiej samej wiedzy, kompetencji
i doświadczenia co certyfikat
wskazany przez Zamawiającego;
c) Ilekroć wymaga się określonych
uprawnień dla
osób zdolnych do wykonania
zamówienia rozumie się przez to
również odpowiadające ważne
uprawnienia wydane na podstawie
odpowiednich przepisów prawa

- Kierownik zespołu testów (1
osoba):
1) posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w
testowaniu aplikacji oraz znajomość
procedur, metod i narzędzi
testowych;
2) uczestniczył w co najmniej 2
projektach informatycznych; wartość
co najmniej jednego z tych projektów
przekraczała 2 500 000,00 PLN
brutto.
Zamawiający nie dopuszcza aby
jedna osoba była wykazywana w
więcej niż jednej roli.
Informacje w zakresie certyfikatów:
a. Wszystkie certyfikaty posiadane
przez osoby wskazane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia
muszą być aktualne na dzień
składania ofert;
b. Zamawiający dopuszcza
posiadanie certyfikatów innych niż
wskazane przez Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca
jest zobowiązany do wykazania,
że wskazany certyfikat potwierdza
posiadanie co najmniej takiej samej
wiedzy, kompetencji i doświadczenia
co certyfikat wskazany przez
Zamawiającego;
c. Ilekroć wymaga się określonych
uprawnień dla osób zdolnych do
wykonania zamówienia rozumie się
przez to również odpowiadające
ważne uprawnienia wydane na
podstawie odpowiednich przepisów
prawa państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy
nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych
lub określonej działalności, jeżeli
te kwalifikacje zostały uznane
na zasadach określonych w
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. nr 63 poz. 394)
4) Wykonawca na podstawie art. 26
ust. 2b Ustawy może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
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państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy
nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych
lub określonej działalności, jeżeli te
kwalifikacje zostały uznane
na zasadach określonych w
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. nr 63 poz. 394).
4) Wykonawca na podstawie art. 26
ust. 2b Ustawy może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania
zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do
oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia
zasobów na podstawie art. 26
ust. 2b Ustawy, zgodnie z art.
26 ust. 2e Ustawy odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą w skutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
5) W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielnie zamówienia warunki

technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do
oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 9 do
SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia
zasobów na podstawie art. 26
ust. 2b Ustawy, zgodnie z art.
26 ust. 2e Ustawy odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą w wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
5) W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielnie zamówienia warunki
określone w Rozdziale IV,
podrozdział I pkt. 1 ppkt 2-4 SIWZ
Wykonawcy winni spełniać łącznie.
6) Zamawiający dokona oceny
spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu w oparciu o
kompletność i prawidłowość
złożonych dokumentów i oświadczeń
jakich żąda Zamawiający i zostanie
dokonana na podstawie treści tych
dokumentów, wg formuły „spełnia”
– „nie spełnia”. Oświadczenia
i dokumenty będą badane pod
względem formalno-prawnym,
pod względem ich aktualności, a
także, czy informacje w nich zawarte
potwierdzają spełnianie wymagań
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określone w Rozdziale IV,
podrozdział I pkt. 1 ppkt 2-4 SIWZ
Wykonawcy winni spełniać łącznie.
6) Zamawiający dokona oceny
spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu w oparciu o
kompletność i prawidłowość
złożonych dokumentów i oświadczeń
jakich żąda Zamawiający
i zostanie dokonana na podstawie
treści tych
dokumentów, wg formuły „spełnia” –
„nie spełnia”.
Oświadczenia i dokumenty
będą badane pod względem
formalno-prawnym, pod względem
ich aktualności, a także, czy
informacje w nich zawarte
potwierdzają spełnianie wymagań
Zamawiającego, w tym w zakresie
zgodności ze stanem faktycznym.

Zamawiającego, w tym w zakresie
zgodności ze stanem faktycznym.

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

Zamiast:
08/06/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/06/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
08/06/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/06/2015   Godzina: 10:30
(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:
01/06/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-072235
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