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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-29/13 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa oprogramowania - elektronicznego obiegu dokumentów medycznych, 

wraz z wdrożeniem i szkoleniem użytkowników ". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) 

udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

Pytanie  

Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje referencje w których Wykonawca dostarczył funkcjonalności 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach systemu HIS (np. przechowywanie zmaterializowanych 

zmian wersji dokumentu, dostęp do dokumentów medycznych pacjenta w jednym miejscu). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza referencje w zakresie opisanym w pytaniu. 

 

Mając na uwadze udostępnienie szerszemu kręgowi Wykonawców dostęp do udziału w 

przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie: 

 

1) Pkt. 5.1.2., który otrzymuje nowe brzmienie: 

„posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania oferta, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w ramach odrębnych umów co najmniej dwie 

dostawy odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegające na dostawie oprogramowania 

do obsługi szpitala, każda o wartości minimalnej brutto: 100 000,00 złotych.” 

 

2) Pkt. 6.2.1.1., który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie dostaw co najmniej dwóch dostaw odpowiadających 

przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostawie oprogramowania do obsługi szpitala, każda o wartości 

minimalnej brutto: 100 000,00 złotych.” 

 

  

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawca, który zadał pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 


