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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Promiński
Tel.: +48 616267092
E-mail: pawel.prominski@szpitalewielkopolski.pl
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e – Pacjent
Numer referencyjny: SzW/1/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
72200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e – Pacjent w
ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych
między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Platforma Regionalnej e-Pacjent musi umożliwiać
realizację co najmniej dwóch usług: e-Dokumentacja i e-Rejestracja poprzez przesyłanie i wymianę danych oraz
elektronicznych dokumentów medycznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UMWW
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-018240
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 027-060119
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/02/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej:
— 3 usług obejmujących wykonanie i wdrożenie oprogramowania webowego o wartości minimalnej każdej z
wykazanych usług wynoszącej 2 500 000,00 PLN brutto;
— 1 usługi wdrożenia systemu identyfikacji wizualnej marki/produktu.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej:
— 3 usług obejmujących wykonanie i wdrożenie oprogramowania webowego o wartości minimalnej każdej z
wykazanych usług wynoszącej 2 500 000,00 PLN brutto;
— 1 usługi wdrożenia systemu identyfikacji wizualnej marki/produktu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 28/03/2019
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 28/03/2019
Czas lokalny: 16:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

