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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  RADOMSKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W RADOMIU

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: TOCHTERMANA 1

Miejscowość:  RADOM Kod pocztowy:  26-600 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  RADOMSKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU ul.
Tochtermana 1, 26-600 Radom

Tel.: +48 483626389

Osoba do kontaktów:  WOJCIECH MAREK PUTON

E-mail:  pogotowie@pogotowie.radom.pl Faks:  +48 483624847

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.pogotowie.radom.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Radomiu

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla
pacjentów

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 31681300  
Dodatkowe przedmioty 45314320  
 45311000  
 48820000  
 48814000  
 48761000  
 48710000  
 48600000  
 51600000  
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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)
RSPR- 1 UE/PN/2017

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_rsprradom
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-073885   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 106-213848  z dnia:  03/06/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
01/06/2017  (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
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

a. jedno zamówienie, rozumiane
jako jedna umowa, zrealizowane
dla jednostki ochrony zdrowia, o
wartości minimum 1 000 000,00 zł
brutto (słownie: jeden milion złotych),
którego przedmiotem była:
• dostawa, instalacja i konfiguracja
sprzętu komputerowego
obejmującego min. serwery, stacje
robocze i sprzęt peryferyjny,
• dostawa i wdrożenie wraz z
serwisem systemu informatycznego
obsługującego działalność Stacji
Pogotowia Ratunkowego lub
Szpitala w części medycznej (HIS)
obejmującej m.in. rozliczenia
z płatnikami (w tym NFZ), ruch
chorych, przychodnię, zlecenia,
aptekę, e-Usługi
• dostawa i wdrożenie wraz z
serwisem systemu informatycznego
obsługującego działalność Stacji
Pogotowia Ratunkowego lub
Szpitala w części administracyjnej,
obejmującego swoim zakresem m.in.

Powinno być:

a. jedno zamówienie, rozumiane
jako jedna umowa, zrealizowane
dla jednostki ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618
z późń. zm.) o wartości minimum 1
000 000,00 zł brutto (słownie: jeden
milion złotych), którego przedmiotem
była:
• dostawa, instalacja i konfiguracja
sprzętu komputerowego
obejmującego min. serwery, stacje
robocze i sprzęt peryferyjny,
• dostawa i wdrożenie wraz z
serwisem systemu informatycznego
obsługującego działalność Stacji
Pogotowia Ratunkowego lub
Szpitala w części medycznej (HIS)
obejmującej m.in. rozliczenia
z płatnikami (w tym NFZ), ruch
chorych, przychodnię, zlecenia,
aptekę, e-Usługi
• dostawa i wdrożenie wraz z
serwisem systemu informatycznego
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finanse i księgowość, majątek trwały,
gospodarka magazynowa, zakupy ,
sprzedaż, kadry i płace, planowanie i
rozliczanie czasu pracy.
c. jedno zamówienie, rozumiane
jako jedna umowa, zrealizowane
dla Stacji Pogotowia Ratunkowego,
o wartości minimum 500 000,00
zł brutto (słownie: pięćset tysięcy
złotych), którego przedmiotem była:
• dostawa, instalacja i konfiguracja
sprzętu komputerowego
• dostawa i wdrożenie wraz z
serwisem systemu informatycznego
obsługującego działalność Stacji
Pogotowia Ratunkowego w części
administracyjnej, obejmującego
swoim zakresem m.in. finanse
i księgowość, majątek trwały,
gospodarka magazynowa, zakupy ,
sprzedaż, kadry i płace, rozliczanie
czasu pracy kierowców i środków
transportu medycznego

obsługującego działalność Stacji
Pogotowia Ratunkowego lub
Szpitala , SOR-u lub innych
podmiotów leczniczych o których
mowa w ustawie o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618 z
późń. zm.) w części administracyjnej,
obejmującego swoim zakresem m.in.
finanse i księgowość, majątek trwały,
gospodarka magazynowa, zakupy ,
sprzedaż, kadry i płace, planowanie i
rozliczanie czasu pracy.
c. jedno zamówienie, rozumiane
jako jedna umowa, zrealizowane
dla Stacji Pogotowia Ratunkowego,
lub Szpitala , SOR-u lub innych
podmiotów leczniczych o których
mowa w ustawie o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618
z późń. zm.) o wartości minimum
500 000,00 zł brutto (słownie:
pięćset tysięcy złotych), którego
przedmiotem była:
• dostawa, instalacja i konfiguracja
sprzętu komputerowego
• dostawa i wdrożenie wraz z
serwisem systemu informatycznego
obsługującego działalność Stacji
Pogotowia Ratunkowego w części
administracyjnej, obejmującego
swoim zakresem m.in. finanse
i księgowość, majątek trwały,
gospodarka magazynowa, zakupy ,
sprzedaż, kadry i płace, rozliczanie
czasu pracy kierowców i środków
transportu medycznego

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.2.1) Kryteria udzielenia
zamówienia

Zamiast:

Cena (C) 40%
Funkcjonalności dodatkowe Systemu
(F) 20%
Powszechności stosowania
oferowanego Systemu ZSI w
podmiotach leczniczych (D) 20%
Opis koncepcji wykonania
przedmiotu zamówienia (K) 20%

Powinno być:

Cena (C) 50%
Funkcjonalności dodatkowe Systemu
(F) 30%
Opis koncepcji wykonania
przedmiotu zamówienia (K) 20%

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
Data: 14/07/2017 godzina :11:00

Powinno być:
Data: 21/07/2017 godzina :11:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
Data: 14/07/2017 godzina :11:30

Powinno być:
Data: 21/07/2017 godzina :11:30

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
05/07/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-090613
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