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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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: Paweł Nogacki
E-mail: wzp@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:
Usługa wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu i rozwoju Systemów teleinformatycznych
Numer referencyjny: WZP.270.9.2019

II.1.2) Główny kod CPV
72224000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu i rozwoju
Systemów teleinformatycznych”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

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

31/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: tbanas
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-009732
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 014-029016
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/01/2019

mailto:wzp@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29016-2019:TEXT:PL:HTML
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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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje*
a) co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto obejmujące swoim zakresem
budowę i wdrożenie lub utrzymanie i rozwój systemów informatycznych opartych o technologię Java w
środowisku systemów operacyjnych Linux, w ramach którego Wykonawca wytworzył na podstawie wymagań
Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania z przeniesieniem na Zamawiającego własności wszystkich
autorskich praw majątkowych oraz
b) co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto obejmujące swoim zakresem
budowę i wdrożenie lub utrzymanie i rozwój systemów informatycznych opartych o technologię SharePoint
2010/2013 lub .NET w środowisku systemów operacyjnych MS Windows i baz danych MS SQL, w ramach
których Wykonawca wytworzył na podstawie wymagań Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania z
przeniesieniem na Zamawiającego własności wszystkich autorskich praw majątkowych.
2.Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania
zamówienia,odpowiadający warunkom określonym w Rozdziale V pkt 1.2.4 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Powinno być:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje*
a) co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem
budowę i wdrożenie lub utrzymanie i rozwój systemów informatycznych opartych o technologię Java w
środowisku systemów operacyjnych Linux, w ramach którego Wykonawca wytworzył na podstawie wymagań
Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania., oraz
b) co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem
budowę i wdrożenie lub utrzymanie i rozwój systemów informatycznych opartych o technologię SharePoint
2010/2013 lub .NET w środowisku systemów operacyjnych MS Windows i baz danych MS SQL, w ramach
których Wykonawca wytworzył na podstawie wymagań Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania.
2.Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania
zamówienia,odpowiadający warunkom określonym w Rozdziale V pkt 1.2.4 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


