Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 17499-2014 z dnia 2014-01-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Wiśnicz
Dostawa systemów informatycznych wspierających pracę podmiotu leczniczego , w tym: a. Dostawa
Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo,
pozwalającymi na użytkowanie systemu,...
Termin składania ofert: 2014-02-06

Numer ogłoszenia: 44248 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17499 - 2014 data 28.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu, ul. Podzamcze 4,
32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, tel. 14 612 87 92, fax. 14 612 87 92.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.



W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa
systemów informatycznych wspierających pracę podmiotu leczniczego , w tym: a. Dostawa
Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi
jednorazowo, pozwalającymi na użytkowanie systemu, umożliwiające jednoczesną pracę
minimum 27 użytkowników bez ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników,
spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w Załączniku nr 1 do siwz;
b. Przeniesienie aktualnie użytkowanych przez zamawiającego baz danych i kolejek
oczekujących do wdrażanego systemu HIS (Zamawiający wymaga aby dane rozliczeniowe w
zakresie komunikacji z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały przeniesione w stosunku 1:1 do
nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w taki sposób, aby za ich pomocą można
było w pełni dokonywać korekt z danych historycznych. W celu przeniesienia danych
Zamawiający udostępni system Mediqus oraz wysłane do NFZ raporty); c. Dostawa silników bazy
danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną liczbą
licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania; d. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i

uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego; e. Szkolenie
personelu Zamawiającego z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania
bazodanowego, systemowego. Termin dostawy i wdrożenia oprogramowania: 1. Etap I Etap
będzie trwał maksymalnie 10 dni od daty podpisania umowy i będzie obejmował następujące
elementy:

-

wykonanie

i

przedstawienie

Zamawiającemu

do

akceptacji

Analizy

Przedwdrożeniowej, - dostawa licencji HIS, - dostawa oprogramowania realizującego funkcje
bazy danych, 2. Etap 2 Instalacja i wdrożenie Medycznego Systemu Informatycznego do 30 dni
od dnia ostatecznej akceptacji analizy przedwdrożeniowej przez Strony w zakresie funkcji
określonych jako wymagane na etapie instalacji oprogramowania. Zakres prac w tym etapie
obejmuje: - instalację, wdrożenie, konfigurację i uruchomienie oprogramowania na zasobach
sprzętowych dostarczanych w ramach postępowania, - przeniesienie baz danych, kolejek
oczekujących i danych rozliczeniowych w zakresie komunikacji z NFZ; - parametryzację modułów
Oprogramowania Aplikacyjnego celem dostosowania ich do specyfiki Zamawiającego, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego z obsługi dostarczanego oprogramowania. 3.
Etap 3 Produkcyjna eksploatacja systemu pod stałym nadzorem Wykonawcy - 30 dni od daty
zakończenia Etapu 2. Na koniec tego etapu wymagane jest dostarczenie i uruchomienie
wszystkich funkcjonalności, które są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Dostawa i instalacja aktualizacji systemu: 4 lata od dnia zawarcia umowy..


W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa systemów informatycznych wspierających pracę podmiotu leczniczego , w tym: a.
Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi
jednorazowo, pozwalającymi na użytkowanie systemu, umożliwiające jednoczesną pracę
minimum 27 użytkowników bez ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników,
spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w Załączniku nr 1 do siwz;
b. Dostawa silników bazy danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma działać system HIS
wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania; c. Instalacja,
wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie wskazanym przez
Zamawiającego; d. Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi w/w oprogramowania
aplikacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego, systemowego. Termin dostawy i wdrożenia
oprogramowania: 1. Etap I będzie trwał maksymalnie 10 dni od daty podpisania umowy i będzie
obejmował następujące elementy: - wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji
Analizy Przedwdrożeniowej, - dostawa licencji HIS, - dostawa oprogramowania realizującego
funkcje bazy danych, 2. Etap 2 Instalacja i wdrożenie Medycznego Systemu Informatycznego do
30 dni od dnia ostatecznej akceptacji analizy przedwdrożeniowej przez Strony w zakresie funkcji
określonych jako wymagane na etapie instalacji oprogramowania. Zakres prac w tym etapie

obejmuje: - instalację, wdrożenie, konfigurację i uruchomienie oprogramowania za zasobach
sprzętowych wskazanych przez zamawiającego - parametryzację modułów Oprogramowania
Aplikacyjnego celem dostosowania ich do specyfiki Zamawiającego, - szkolenia pracowników w
siedzibie Zamawiającego z obsługi dostarczanego oprogramowania. 3. Etap 3 Produkcyjna
eksploatacja systemu pod stałym nadzorem Wykonawcy - 30 dni od daty zakończenia Etapu 2.
Na koniec tego etapu wymagane jest dostarczenie i uruchomienie wszystkich funkcjonalności,
które są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dostawa i instalacja
aktualizacji systemu: przez 4 lata od dnia zawarcia umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 - 720 Nowy Wiśnicz.



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 13.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 - 720 Nowy Wiśnicz.

