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WSZYSCY 

 

 
dot.: zmiany treści ogłoszenia o zamówienia w związku ze zmianą treści siwz  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zakup oprogramowania typu HIS na potrzeby Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 
 
 
 

Działając w oparciu o art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, uprzejmie  informuję,  że  w  
związku  ze zmianą  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zmianie  uległa  treść  ogłoszenia  
o zamówieniu.  Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy zmianę  ogłoszenia o zamówieniu przekazano  
Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot Europejskich w dniu dzisiejszym. 
Treść po zmianie: 

• Numer sekcji: II.1.4 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis: 
Powinno być: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie 
nowej wersji oprogramowania typu HIS oraz oprogramowania bazodanowego (silnika) niezbędnego 
do jego działania, migracja podstawowych danych z używanego przez Zamawiającego 
oprogramowania typu HIS (Optimed firmy Comarch Healthcare SA), integracja z działającym u 
Zamawiającego oprogramowaniem innych producentów poprzez standard HL7 CDA oraz świadczenie 
usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu 
zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i przeszkolenie pracowników 

• Numer sekcji: II.2.4 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia: 
Powinno być: 
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie 
nowej wersji oprogramowania typu HIS oraz oprogramowania bazodanowego (silnika) niezbędnego 
do jego działania, migracja podstawowych danych z używanego przez Zamawiającego 
oprogramowania typu HIS (Optimed firmy Comarch Healthcare SA),integracja z działającym u 
Zamawiającego oprogramowaniem innych producentów poprzez standard HL7 CDA oraz świadczenie 
usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu 
zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i przeszkolenie pracowników.2. 
Oferowany system ma być zgodny z obowiązującymi przepisami w szczególności: ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 295), ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 
o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 702),ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 
poz. 1398), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 186); 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944), 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej 
dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 941), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 
kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 
r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, 
szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania 
świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207). Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia, w 
szczególności dostawa i wdrożenie systemu, będzie odbywało się w czynnym szpitalu, tym samym 
musi ono przebiegać w sposób nie zakłócający pracy szpitala, w szczególności nie zakłócający 
dostępu do funkcjonujących systemów komputerowych, baz danych, łączy internetowych i 



telekomunikacyjnych itp. Prace muszą być prowadzone w sposób nie kolidujący z działalnością 
leczniczą Zamawiającego, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów szpitala. 
4. Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie danych osobowych, wymagane 
jest zawarcie przez Wykonawcę umowy o powierzenie danych, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 
5. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od daty zakupu 
(data protokołu zdawczo-odbiorczego).1) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług 
wsparcia, na które składać się będą świadczenia gwarancyjne, świadczenie asysty technicznej oraz 
pozostałe świadczenia związane z utrzymaniem systemu.2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
ciągłość pracy, bezawaryjność i pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów 
w oprogramowaniu, bazie danych i we wszystkich systemach operacyjnych, dostarczanie nowych, 
zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze 
zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje, lub na których opiera swoje założenia 
funkcjonalne, przez okres udzielonej gwarancji licząc od daty protokołu odbioru końcowego.6. 
Zamawiający wymaga, aby w okresie wykonywania zamówienia czynności w zakresie realizacji 
zamówienia mające na celu koordynację projektu, nadzór nad terminowym wykonaniem 
poszczególnych etapów projektu, nadzór nad pracą pozostałych pracowników Wykonawcy oraz 
okresowe sprawozdania na temat postępu prac, polegające na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1320) wykonywała osoba/osoby – koordynator projektu, zatrudniony przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o prace 

• Numer sekcji: II.1.1 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Numer referencyjny 
Powinno być: 
A.ZP-271-16/20 

• Numer sekcji: IV.2.2 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
Powinno być: 
Data: 09/12/2020 
Czas lokalny: 10:30 

• Numer sekcji: IV.2.7 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 
Powinno być: 
Data: 09/12/2020 
Czas lokalny: 10:45 
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