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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
pok. 237
Miejscowość: Toruń

Kod pocztowy: 87-100

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 566218281

Osoba do kontaktów: Olgierd Sobkowiak
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl

Faks: +48 566218455

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.kujawsko-pomorskie.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa i wdrożenie systemów szpitalnych (HIS) w ramach projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet
rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i dodatkowo
w pakietach G, S, W dostawa i wdrożenie systemów typu RIS/PACS wraz z niezbędnym sprzętem w ramach
projektu e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemów szpitalnych (HIS) w jednostkach Partnerów
modułu e-Zdrowie realizowanego w ramach projektu pn. „e-Usługi, e-Organizacja, pakiet rozwiązań
informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i dodatkowo w pakietach
G, S, W dostawa i wdrożenie systemów typu RIS/PACS wraz z niezbędnym sprzętem w ramach projektu eUsługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z SIWZ i jej załącznikami w szczególności z wzorem umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
48000000
48180000
48600000
48460000
48822000
30233141
30216130
30232100
72263000
72265000
72300000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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.272.15.2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_urzmarsz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-054058 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 082-145512 z dnia: 28/04/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
23/04/2015 (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
Zamiast:
zmieniany tekst:
Opcje: nie
II.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:

Powinno być:
Opcje: Tak
Powinno być:

Do oferty Wykonawca dołącza,
Do oferty Wykonawca dołącza,
oprócz dokumentów, o których mowa oprócz dokumentów, o których mowa
w sekcji III ogłoszenia:
w sekcji III ogłoszenia:
1 Wypełniony formularz ofertowy
1 Wypełniony formularz ofertowy
stanowiący załącznik nr 2A-2W do stanowiący załącznik nr 2A-2W do
SIWZ (w zależności na którą część SIWZ (w zależności na którą część
składa
składa
ofertę Wykonawca), zawierający, w ofertę Wykonawca), zawierający, w
szczególności cenę ofertową oraz
szczególności cenę ofertową oraz
wykaz dotyczący podwykonawstwa, wykaz dotyczący podwykonawstwa,
2. oświadczenie Wykonawcy o
2. oświadczenie Wykonawcy o
przynależności do grupy kapitałowej, przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy
ustawy
Prawo zamówień publicznych,
Prawo zamówień publicznych,
którego treść zawarto w załączniku którego treść zawarto w załączniku
nr 1C do niniejszej SIWZ,
nr 1C do niniejszej SIWZ,
3 Specyfikacje techniczne
3 Specyfikacje techniczne
oferowanego sprzętu zawierające
oferowanego sprzętu zawierające
min dane techniczne potwierdzające min dane techniczne potwierdzające
spełnienie
spełnienie
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przez oferowany sprzęt wymagań
przez oferowany sprzęt wymagań
zamawiającego określonych w
zamawiającego określonych w
SIWZ oraz zawierających nazwę
SIWZ oraz zawierających nazwę
producenta
producenta
oferowanego sprzętu oraz nazwy
oferowanego sprzętu oraz nazwy
tego sprzętu wraz z dokumentami
tego sprzętu wraz z dokumentami
wskazanymi w opisie przedmiotu
wskazanymi w opisie przedmiotu
zamówienia; np. przy pakiecie A
zamówienia; np. przy pakiecie A
należy dołączyć do oferty wypełniony należy dołączyć do oferty wypełniony
załącznik o nazwie „03_Wymagania załącznik o nazwie „03_Wymagania
odnośnie sprzętu serwerowego” i
odnośnie sprzętu serwerowego” i
„04_Wymagania odnośnie drukarek i „04_Wymagania odnośnie drukarek i
czytników”; w sytuacji gdy w danym czytników”; w sytuacji gdy w danym
pakiecie Zamawiający nie wymaga pakiecie Zamawiający nie wymaga
dostarczenia sprzętu przedmiotowy dostarczenia sprzętu przedmiotowy
wymóg nie dotyczy tego pakietu).
wymóg nie dotyczy tego pakietu).
4. W zakresie pakietów G, S i W
4. W zakresie pakietów G, S i W
należy dodatkowo dołączyć do oferty należy dodatkowo dołączyć do oferty
wypełnione załączniki zawierające wypełnione załączniki zawierające
minimalne wymagania dotyczące
minimalne wymagania dotyczące
funkcjonalności systemów oraz
funkcjonalności systemów oraz
zawierające oświadczenia
zawierające oświadczenia
Wykonawców o
Wykonawców o
zaoferowaniu dodatkowych
zaoferowaniu dodatkowych
opcjonalnych funkcji (PACS i RIS)
opcjonalnych funkcji (PACS i RIS)
np. w pakiecie G będą to załączniki o np. w pakiecie G będą to załączniki o
nazwie „06
nazwie „06
Wykaz wymagań system PACS”, „07 Wykaz wymagań system PACS”, „07
Wykaz wymagań system RIS”.
Wykaz wymagań system RIS”.
(dokumenty, o których mowa w pkt. (dokumenty, o których mowa w pkt.
3 i 4 zawarte są w załączniku nr 8 do 3 i 4 zawarte są w załączniku nr 8 do
SIWZ)
SIWZ)
5. karty produktowe oferowanego
5. karty produktowe oferowanego
sprzętu;
sprzętu;
6 oświadczenia, certyfikaty, normy 6 oświadczenia, certyfikaty, normy
i inne dokumenty wymienione
i inne dokumenty wymienione
i wskazane do załączenia w
i wskazane do załączenia w
załącznikach do
załącznikach do
niniejszej SIWZ (np. certyfikaty ISO, niniejszej SIWZ (np. certyfikaty ISO,
normy).
normy).
7. W sytuacji gdy Wykonawca
7. W sytuacji gdy Wykonawca
polega na wiedzy i doświadczeniu, polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
potencjale technicznym, osobach
zdolnych
zdolnych
do wykonania zamówienia,
do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi dysponował zasobami niezbędnymi
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do realizacji zamówienia, w
do realizacji zamówienia, w
szczególności
szczególności
przedstawia w tym celu pisemne
przedstawia w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych
niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania
zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. (wzór zobowiązania
zamówienia. (wzór zobowiązania
określa załącznik nr 7 do SIWZ)
określa załącznik nr 7 do SIWZ)
Zamawiający nie przewiduje
Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.
zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje
Zamawiający nie przewiduje
dynamicznego systemu zakupów.
dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje
Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień
udzielenia zamówień
uzupełniających.
uzupełniających.
1. Zamawiający wymaga zawarcia 1. Zamawiający wymaga zawarcia
umowy zgodnie ze wzorem umowy umowy zgodnie ze wzorem umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do
stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje
2. Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany umowy w zakresie możliwość zmiany umowy w zakresie
terminów realizacji lub odbioru
terminów realizacji lub odbioru
przedmiotu
przedmiotu
zamówienia jeśli wynikać to będzie zamówienia jeśli wynikać to będzie
z okoliczności o charakterze
z okoliczności o charakterze
obiektywnym, których nie można
obiektywnym, których nie można
było
było
przewidzieć w chwili składania oferty przewidzieć w chwili składania oferty
takich jak w szczególności:
takich jak w szczególności:
- zmiana przepisów prawa mająca - zmiana przepisów prawa mająca
wpływ na zakres lub sposób
wpływ na zakres lub sposób
realizacji przedmiotu zamówienia,- realizacji przedmiotu zamówienia,zmiana sposobu lub terminu
zmiana sposobu lub terminu
dofinansowania przedmiotu
dofinansowania przedmiotu
zamówienia ze względu na koniec zamówienia ze względu na koniec
perspektywy
perspektywy
finansowej Regionalnego Programu finansowej Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007-2013 (np.
Operacyjnego 2007-2013 (np.
wydłużenie okresu rozliczeniowego wydłużenie okresu rozliczeniowego
programu)
programu)
- Zamawiający przewiduje możliwość - Zamawiający przewiduje możliwość
skrócenia terminu realizacji umowy w skrócenia terminu realizacji umowy w
sytuacji gdy w dniu zawarcia
sytuacji gdy w dniu zawarcia
umowy koniec okresu realizacji
umowy koniec okresu realizacji
przedmiotu umowy będzie upływał przedmiotu umowy będzie upływał
po dniu, w którym Zamawiający
po dniu, w którym Zamawiający
zobligowany
zobligowany
jest do rozliczenia się z otrzymanego jest do rozliczenia się z otrzymanego
dofinansowania i jego przekroczenie dofinansowania i jego przekroczenie
skutkować będzie utratą środków
skutkować będzie utratą środków
finansowych z budżetu UE;
finansowych z budżetu UE;
- wystąpienie siły wyższej, której
- wystąpienie siły wyższej, której
działanie uniemożliwiło terminową działanie uniemożliwiło terminową
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realizację przedmiotu zamówienia, realizację przedmiotu zamówienia,
działanie
działanie
siły wyższej rozumiane jest jako
siły wyższej rozumiane jest jako
wszelkie nadzwyczajne zdarzenia
wszelkie nadzwyczajne zdarzenia
o charakterze zewnętrznym,
o charakterze zewnętrznym,
niemożliwe do
niemożliwe do
przewidzenia, takie jak katastrofy,
przewidzenia, takie jak katastrofy,
pożary, powodzie, wybuchy, ataki
pożary, powodzie, wybuchy, ataki
terrorystyczne, niepokoje społeczne, terrorystyczne, niepokoje społeczne,
strajki,
strajki,
z wyjątkiem strajku u Wykonawcy,
z wyjątkiem strajku u Wykonawcy,
działania wojenne.
działania wojenne.
Zamawiający przewiduje możliwość Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany umowy w zakresie terminów zmiany umowy w zakresie terminów
realizacji lub odbioru przedmiotu
realizacji lub odbioru przedmiotu
zamówienia jeśli wynikać to będzie zamówienia jeśli wynikać to będzie
z przedłużenia się procedury
z przedłużenia się procedury
udzielenia zamówienia publicznego udzielenia zamówienia publicznego
związanego z wniesieniem
związanego z wniesieniem
odwołania w przedmiotowej sprawie. odwołania w przedmiotowej sprawie.
Zamawiający przewiduje możliwość Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany umowy w zakresie terminów zmiany umowy w zakresie terminów
realizacji lub odbioru przedmiotu
realizacji lub odbioru przedmiotu
zamówienia jeśli wynikać to będzie zamówienia jeśli wynikać to będzie
z przerw w realizacji lub odbioru
z przerw w realizacji lub odbioru
przedmiotu zamówienia, powstałych przedmiotu zamówienia, powstałych
z
z
przyczyn zależnych od
przyczyn zależnych od
Zamawiającego lub z przyczyn
Zamawiającego lub z przyczyn
leżących po stronie partnera leżących po stronie partnera szpitala, z przyczyn
szpitala, z przyczyn
związanych z koniecznością
związanych z koniecznością
zachowania ciągłości pracy jednostki zachowania ciągłości pracy jednostki
ze względu na bezpieczeństwo
ze względu na bezpieczeństwo
pacjentów;
pacjentów;
Zamawiający przewiduje możliwość Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany umowy w zakresie terminów zmiany umowy w zakresie terminów
realizacji lub odbioru przedmiotu
realizacji lub odbioru przedmiotu
zamówienia jeśli wynikać to będzie zamówienia jeśli wynikać to będzie
z przerw w realizacji lub odbioru
z przerw w realizacji lub odbioru
przedmiotu zamówienia, powstałych przedmiotu zamówienia, powstałych
w
w
wyniku ewentualnych prac
wyniku ewentualnych prac
budowlanych prowadzonych
budowlanych prowadzonych
w budynkach gdzie przedmiot
w budynkach gdzie przedmiot
zamówienia ma być
zamówienia ma być
realizowany lub dostarczony.
realizowany lub dostarczony.
Zamawiający przewiduje możliwość Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany umowy w zakresie terminów zmiany umowy w zakresie terminów
realizacji lub odbioru przedmiotu
realizacji lub odbioru przedmiotu
zamówienia i zakresu realizacji
zamówienia i zakresu realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku
Przedmiotu Umowy, w przypadku
gdy realizacja Przedmiotu Umowy gdy realizacja Przedmiotu Umowy
wymaga
wymaga
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uzyskania stosownych dokumentów uzyskania stosownych dokumentów
z urzędów administracji publicznej, a z urzędów administracji publicznej, a
z przyczyn niezależnych od
z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy niemożliwe było
Wykonawcy niemożliwe było
uzyskanie tych dokumentów
uzyskanie tych dokumentów
w terminach przewidzianych w
w terminach przewidzianych w
przepisach prawa;
przepisach prawa;
W przypadku zaistnienia ww.
W przypadku zaistnienia ww.
okoliczności termin zostanie
okoliczności termin zostanie
przedłużony lub skrócony o czas
przedłużony lub skrócony o czas
niezbędny do
niezbędny do
zrealizowania przedmiotu
zrealizowania przedmiotu
zamówienia, co zostanie ustalone za zamówienia, co zostanie ustalone za
porozumieniem obu stron umowy, w porozumieniem obu stron umowy, w
oparciu o
oparciu o
ww. okoliczności.
ww. okoliczności.
3. Zamawiający przewiduje
3. Zamawiający przewiduje
dokonanie zmiany systemu płatności dokonanie zmiany systemu płatności
(nie dotyczy wysokości ceny) jeśli
(nie dotyczy wysokości ceny) jeśli
taka
taka
konieczność wynikać będzie z innych konieczność wynikać będzie z innych
zmian wprowadzonych do umowy
zmian wprowadzonych do umowy
(np. zmiana terminu realizacji
(np. zmiana terminu realizacji
przedmiotu zamówienia) lub
przedmiotu zamówienia) lub
od uwarunkowań dotyczących
od uwarunkowań dotyczących
dofinansowania zamówienia ze
dofinansowania zamówienia ze
środków Unii
środków Unii
Europejskiej.
Europejskiej.
4. Zmiany:
4. Zmiany:
1) składu zespołu wdrożeniowego
1) składu zespołu wdrożeniowego
jeśli wynikać to będzie z okoliczności jeśli wynikać to będzie z okoliczności
o charakterze obiektywnym, których o charakterze obiektywnym, których
nie
nie
można było przewidzieć w chwili
można było przewidzieć w chwili
składania oferty, pod warunkiem
składania oferty, pod warunkiem
że nowe osoby wchodzące w skład że nowe osoby wchodzące w skład
zespołu
zespołu
spełniać będą warunki określone
spełniać będą warunki określone
w dziale IV pkt 1 ppkt 3, wówczas
w dziale IV pkt 1 ppkt 3, wówczas
dopuszczalna jest zmiana tych osób dopuszczalna jest zmiana tych osób
i nie
i nie
powoduje to obowiązku zmiany
powoduje to obowiązku zmiany
umowy.
umowy.
2) zmiany albo rezygnacji z
2) zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, która dotyczy
podwykonawcy, która dotyczy
podmiotu, na którego zasoby
podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał
wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w
się, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
postępowaniu,
o których mowa w art. 22
o których mowa w art. 22
ust. 1, wykonawca jest
ust. 1, wykonawca jest
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wówczas obowiązany wykazać
wówczas obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż
zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia lub wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż
je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
udzielenie zamówienia.
5. Zmiany wysokości wynagrodzenia 5. Zmiany wysokości wynagrodzenia
brutto jeśli wynikać to będzie ze
brutto jeśli wynikać to będzie ze
zmiany obowiązującej stawki
zmiany obowiązującej stawki
podatku
podatku
VAT. W wypadku zmiany stawki
VAT. W wypadku zmiany stawki
podatku VAT wynagrodzenie
podatku VAT wynagrodzenie
Wykonawcy brutto zostanie
Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone bądź
zmniejszone bądź
zwiększone w stosunku
zwiększone w stosunku
odpowiednim do zmiany wysokości odpowiednim do zmiany wysokości
podatku VAT wynagrodzenie
podatku VAT wynagrodzenie
Wykonawcy netto (t.j.
Wykonawcy netto (t.j.
bez podatku VAT) jest niezmienne.). bez podatku VAT) jest niezmienne.).
6. Zmiany w zakresie zmniejszenia 6. Zmiany w zakresie zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy i zasad wynagrodzenia Wykonawcy i zasad
płatności tego wynagrodzenia w
płatności tego wynagrodzenia w
przypadku zmniejszenia zakresu
przypadku zmniejszenia zakresu
Przedmiotu Umowy.
Przedmiotu Umowy.
7. Zamawiający przewiduje
7. Zamawiający przewiduje
możliwość zmian technologicznych, możliwość zmian technologicznych,
w szczególności:
w szczególności:
a) niedostępność na rynku
a) niedostępność na rynku
materiałów lub urządzeń
materiałów lub urządzeń
wskazanych w ofercie lub SIWZ
wskazanych w ofercie lub SIWZ
spowodowana
spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub
zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów wycofaniem z rynku tych materiałów
lub urządzeń, w takim wypadku
lub urządzeń, w takim wypadku
materiały i
materiały i
urządzenia te zastąpione będą
urządzenia te zastąpione będą
mogły być jedynie materiałami lub
mogły być jedynie materiałami lub
urządzeniami o parametrach nie
urządzeniami o parametrach nie
gorszych niż
gorszych niż
wskazane w ofercie lub SIWZ;b)
wskazane w ofercie lub SIWZ;b)
pojawienie się na rynku, części,
pojawienie się na rynku, części,
materiałów, technologii lub urządzeń materiałów, technologii lub urządzeń
nowszej generacji pozwalających na nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu zamówienia lub kosztów przedmiotu zamówienia lub kosztów
eksploatacji przedmiotu zamówienia; eksploatacji przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii c) pojawienie się nowszej technologii
wykonania przedmiotu zamówienia wykonania przedmiotu zamówienia
pozwalającej na zaoszczędzenie
pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji zamówienia lub
czasu realizacji zamówienia lub
jego kosztów, jak również kosztów jego kosztów, jak również kosztów
eksploatacji przedmiotu zamówienia; eksploatacji przedmiotu zamówienia;
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d) konieczność zrealizowania
d) konieczność zrealizowania
przedmiotu zamówienia przy
przedmiotu zamówienia przy
zastosowaniu innych rozwiązań
zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/
technicznych/
technologicznych niż wskazane w
technologicznych niż wskazane w
ofercie lub SIWZ w sytuacji, gdyby ofercie lub SIWZ w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych
zastosowanie przewidzianych
rozwiązań
rozwiązań
groziło niewykonaniem lub
groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamówienia;
zamówienia;
e) konieczność zrealizowania
e) konieczność zrealizowania
przedmiotu zamówienia przy
przedmiotu zamówienia przy
zastosowaniu innych rozwiązań
zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych,
technicznych,
informatycznych lub materiałowych informatycznych lub materiałowych
ze względu na zmiany
ze względu na zmiany
obowiązującego prawa;
obowiązującego prawa;
8.Zamawiający dopuszcza
8.Zamawiający dopuszcza
zmniejszenie zakresu przedmiotu
zmniejszenie zakresu przedmiotu
zamówienia w sytuacji gdy jego
zamówienia w sytuacji gdy jego
wykonanie nie
wykonanie nie
będzie możliwe z uwagi na
będzie możliwe z uwagi na
dofinansowanie zamówienia ze
dofinansowanie zamówienia ze
środków UE.
środków UE.
9. Wszelkie zmiany umowy
9. Wszelkie zmiany umowy
wymagają obopólnej zgody stron
wymagają obopólnej zgody stron
umowy.
umowy.
10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
treści umowy mogą być dokonywane treści umowy mogą być dokonywane
wyłącznie w formie aneksu
wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod podpisanego przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
rygorem nieważności.
11. Fakt zaistnienia takich
11. Fakt zaistnienia takich
okoliczności podlegać
okoliczności podlegać
będzie każdorazowo ocenie
będzie każdorazowo ocenie
Zamawiającego.
Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia postępowania o
unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków
nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, które miały być
Europejskiej, które miały być
przeznaczone na
przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części
sfinansowanie całości lub części
zamówienia.
zamówienia.
Zamawiający przewiduje prawo
opcji: Zamawiający przenosi usługę
integracji systemu HIS z PACS/
RIS do odrębnie wycenianą opcję,
której warunkiem uruchomienia
będzie zainstalowanie, uruchomienie
i osiągnięcie gotowości do integracji
ze strony systemu PACS/RIS.
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Ponadto zgłoszenie tej gotowości,
ze strony Zamawiającego, nie
może nastąpić później niż 33 dni
licząc wstecz od daty zakończenia
realizacji umowy na system HIS.
Wykonawca musi zrealizować opcję
w czasie nie dłuższym niż jeden
miesiąc licząc od daty otrzymania
od Zamawiającego zgłoszenia
gotowości systemu PACS/RIS do
integracji. Termin zakończenia
realizacji przedmiotu zamówienia jest
niezależny od terminu zakończenia
realizacji opcji i musi być ona
zrealizowana równolegle.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Powinno być:

Część nr : 1 Nazwa : Pakiet A
(Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w
Aleksandrowie
Kujawskim)

Część nr : 1 Nazwa : Pakiet A
(Powiatowy Szpital w Aleksandrowie
Kujawskim Sp.
z o.o.)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
03/06/2015 Godzina: 10:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
03/06/2015 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

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

Powinno być:
08/06/2015 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:
20/05/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-067068
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