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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 
 

SPZOZ/SAN/ZP/91/2013         Sanok dnia 06.05.2013 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/08/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Rozbudowe i modernizacje Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego Szpitala wraz z rozbudową sieci, dostawą sprzętu komputerowego i 
oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych i innych niezbędnych urządzeń 

komputerowych w ramach projektu pn. "Kompleksowa Informatyzacja Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku jako element PSIM" komplementarnego z projektem 

"Podkarpacki System Informacji Medycznej" PSIM 

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców jest: 

 
* Pytanie nr 48  -dot. SIWZ pkt XII 
Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy 
niż 3 lata zrealizował lub realizuje należycie, co najmniej jedno zamówienie 
polegające na :  
- budowie (tj. dostawie i wdrożeniu) Zintegrowanego Systemu Informatycznego w 
jednostce opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną, przeznaczonej co 
najmniej dla 100 użytkowników o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 
brutto, w skład którego wchodzi:  
- budowa sieci,  
- dostawa sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto,  
- wdrożenie systemu obiegu dokumentów lub system wspomagania zarządzania,  
i potwierdzi ten fakt np. referencjami, ww. dokument powinien określać datę jego 
wystawienia, podmiot wystawiający dokument i przedmiot. 
Czy zamawiający uzna warunek za spełniony polegający na dostarczeniu referencji: 
budowy ZSI, dostawy sprzętu i budowy sieci w jednym zadaniu, uzupełnione o 
referencje z wdrożenia systemu obiegu dokumentów lub systemu wspomagania 
zarządzania z innego postępowania na łączną kwotę przewyższającą 1 000 000,00 
zł. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił warunek w dniu 16.042013 (zmiana SIWZ oraz 
ogłoszenia o zamówieniu) 
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Powinno być 
 

* Pytanie nr 48  -dot. SIWZ pkt XII 
Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy 
niż 3 lata zrealizował lub realizuje należycie, co najmniej jedno zamówienie 
polegające na :  
- budowie (tj. dostawie i wdrożeniu) Zintegrowanego Systemu Informatycznego w 
jednostce opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną, przeznaczonej co 
najmniej dla 100 użytkowników o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 
brutto, w skład którego wchodzi:  
- budowa sieci,  
- dostawa sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto,  
- wdrożenie systemu obiegu dokumentów lub system wspomagania zarządzania,  
i potwierdzi ten fakt np. referencjami, ww. dokument powinien określać datę jego 
wystawienia, podmiot wystawiający dokument i przedmiot. 
Czy zamawiający uzna warunek za spełniony polegający na dostarczeniu referencji: 
budowy ZSI, dostawy sprzętu i budowy sieci w jednym zadaniu, uzupełnione o 
referencje z wdrożenia systemu obiegu dokumentów lub systemu wspomagania 
zarządzania z innego postępowania na łączną kwotę przewyższającą 1 000 000,00 
zł. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
 

 
 
 
 
 

            Z poważaniem, 
 


