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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 426895910
E-mail: k.juszczak@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania AMMS i InfoMedica dla WWCOiT im. M. Kopernika w
Łodzi
Numer referencyjny: 188/ZP/16

II.1.2) Główny kod CPV
79714000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania AMMS i InfoMedica.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
2.Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/03/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-009424
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 017-027807
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/01/2017

mailto:k.juszczak@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:27807-2017:TEXT:PL:HTML
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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:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 usługę polegająca na pełnieniu
nadzoru autorskiego oraz serwisie oprogramowania typu HIS o wartości brutto minimum: 400 000 PLN.
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania danej
usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu
składania ofert) i te parametry wykonania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w załączniku nr 3 do SIWZ.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 usługę polegająca na pełnieniu
nadzoru autorskiego oraz serwisie oprogramowania typu HIS i ADM o wartości brutto minimum: 400 000 PLN.
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania danej
usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu
składania ofert) i te parametry wykonania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w załączniku nr 3 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/03/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/04/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


