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Korfantów, dnia 11.07.2019 

 Znak sprawy: PZP-225/05/2019 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

dotyczy:  postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej 

(EDM) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-Usług wraz z ich 

integracją, rozbudową i unowocześnieniem zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) w 

ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek 

medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego". Numer umowy: 

RPOP.10.03.00-16-0022/17-00 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych (j.t. Dz. 

U. z 2018, poz. 1986 z późn. Zm.) w związku z uwzględnieniem w całości w dniu 24.06.2019r. odwołania 

wniesionego przez Wykonawcę, Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ. Z uwagi na szeroki zakres 

wprowadzonych zmian, Zamawiający załącza nowe i zmienione załączniki wg. poniższego wykazu: 

 
1. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (zmieniony) 

2. Załącznik nr 2c - Opis infrastruktury technicznej (zmieniony) 

3. Załącznik nr 2d - Wykaz i zakres integracji HIS (nowy) 

4. Załącznik nr 2e - Posiadane systemy HIS i ERP (nowy) 

5. Załącznik nr 2f - ResqMed (Infinitt) - ASSECO (AMMS) (nowy) 

6. Załącznik nr 2g - Specyfikacja Pxel Technology RIS HL7 (nowy) 

7. Załącznik nr 2h - Komunikaty HL7 w AMMS, InfoMedica (nowy) 

8. Załącznik nr 2i - Komunikaty HL7 w Infomedica Laboratorium (nowy) 

9. Załącznik nr 2j - Elementy Standardu HL7 - firma Marcel (nowy) 

10. Załącznik nr 2k - Wykaz baz danych oraz zakres danych (nowy) 

11. Załącznik nr 2l - Wykaz raportów - Infomedica_AMMS (nowy) 

12. Załącznik nr 2m - dokumenty medyczne - Infomedica_AMMS (nowy) 

13. Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy (zmieniony) 

14. Załącznik nr 7  - Wykaz zrealizowanych umów, zamówień (zmieniony) 

 
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmian w zapisach SIWZ: 
 

1. Rozdział II, pkt I Przedmiot zamówienia w ppkt. 3 i 4  
2. Rozdział IV, pkt A Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia wykonawcy w ppkt. 3   
3. Rozdział VII, pkt I Miejsce i termin składania ofert w ppkt. 1   
4. Rozdział VII, pkt II Miejsce i termin otwarcia ofert w ppkt. 1   
5. Rozdział XIV  cały 
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