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Warszawa, 2015-06-22 

WZP.6151.23.2015 

2015-07233 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. 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., znak sprawy:WZP.6151.23.2015 

 

W związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści SIWZ, Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje następujących zmian: 

1. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy, art. 15 ust. 4:  

Dotychczasowy zapis: 

4. Zgłoszenia Błędów będą przyjmowane przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00-20.00. 

Zgłoszenia Incydentów mogą być dokonywane:  

1) telefonicznie – w godz. 8.00-20.00, pod numerem ...;  

2) faksem – całodobowo, pod numerem .... ;  

3) e-mailem – całodobowo, na adres: ....;  

4) inną drogą elektroniczną, całodobowo, po uprzednim uzgodnieniu przez Strony.  

Otrzymuje brzmienie: 

4. Zgłoszenia Błędów będą przyjmowane przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu przez całą dobę. 

Zgłoszenia Incydentów mogą być dokonywane:  

1) telefonicznie – w godz. 8.00-20.00, pod numerem ...;  

2) faksem – całodobowo, pod numerem .... ;  

3) e-mailem – całodobowo, na adres: ....;  

4) inną drogą elektroniczną, całodobowo, po uprzednim uzgodnieniu przez Strony. 
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2. Załącznik nr 4 do OPZ - Tabela 1. Przyporządkowanie funkcjonalności do etapów 

zarządczych projektu, wiersz dot. obszarów w ramach wydania VIII.2d 

Dotychczasowy zapis: 

         Dane krytyczne 

         Sprzeciw CRS 

         Deklaracje POZ 

         Zasilenie hurtowni danych – pełen zakres wdrożenia 

         Zasilenie hurtowni danych zdarzeniami medycznymi 

         Warstwa analityczna hurtowni danych – pełen zakres wdrożenia 

         Zwolnienia 

         Sprawozdania ad-hoc 

         Rejestry przedmiotowe 

         Wsparcie rozliczenia usług 

         Wsparcie rozliczenia recept (WRL) 

         Wsparcie rozliczenia zleceń (WRL) 

Otrzymuje brzmienie: 

         Dane krytyczne 

         Sprzeciw CRS 

         Deklaracje POZ 

         Zasilenie hurtowni danych – pełen zakres wdrożenia 

         Zasilenie hurtowni danych zdarzeniami medycznymi 

         Warstwa analityczna hurtowni danych – pełen zakres wdrożenia 

         Zwolnienia 

         Sprawozdania ad-hoc 

         Rejestry przedmiotowe 

         Wsparcie rozliczenia usług 

         Wsparcie rozliczenia recept (WRL) 

         Wsparcie rozliczenia zleceń (WRL) 

         Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

         System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 

         System Monitorowania Zagrożeń 

         System Statystki w Ochronie Zdrowia  
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3. Rozdział IV podrozdział III, pkt 6 SIWZ  

Dotychczasowy zapis: 

6. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna wewnątrz drugiej).  

a) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta na: 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. 

Oferta – znak sprawy: WZP.6151.23.2015 

Nie otwierać przed dniem 24-06-2015 r. godz. 10
30

. 

b) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Oferta na: 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. 

znak sprawy: WZP.6151.23.2015 

Koperta wewnętrzna powinna być ponadto zaadresowana na adres Wykonawcy, aby można ją było odesłać 
bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej złożenia po terminie składania ofert. 

Na kopercie należy dopisać – Nie otwierać przed dniem 24-06-2015 r. godz. 10
30

. 

Otrzymuje brzmienie: 

6.  Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna wewnątrz drugiej).  

a) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta na: 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. 

Oferta – znak sprawy: WZP.6151.23.2015 

Nie otwierać przed dniem 09-07-2015 r. godz. 10
30

. 

b) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Oferta na: 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. 

znak sprawy: WZP.6151.23.2015 

Koperta wewnętrzna powinna być ponadto zaadresowana na adres Wykonawcy, aby można ją było 
odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej złożenia po terminie składania ofert. 

Na kopercie należy dopisać – Nie otwierać przed dniem 09-07-2015 r. godz. 10
30

. 

4. Rozdział VI podrozdział I SIWZ  

I.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Dotychczasowy zapis: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, piętro 1, 

pokój nr 127, do dnia 24-06-2015 r. do godziny 10:00 (…).  

Otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, piętro 1, 

pokój nr 127, do dnia 09-07-2015 r. do godziny 10:00 (…). 

 

5. Rozdział VI podrozdział II SIWZ  

II.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Dotychczasowy zapis: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-06-2015 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, 

w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, pokój 132c (…) 

Otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09-07-2015 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, 

w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, pokój 132c (…) 

 
Dyrektor  

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

(-) Marcin Kędzierski 

Sporządził: Dariusz Wysmułek 


