
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 256006-2013 z dnia 2013-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 

Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług 

publicznych w Państowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na zasadach określonych w 

niniejszej specyfikacji... 

Termin składania ofert: 2013-07-11  

Numer ogłoszenia: 138919 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 256006 - 2013 data 02.07.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, 

woj. śląskie, tel. 032 4328138, fax. 032 4328169. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.2..  

W ogłoszeniu jest: III.3.2 Wiedza i doswiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Ocena spełniania tego warunku udziału w postepowaniu zostanie dokonana na zasadzie 

spełnia nie spełnia na podstawie złożonego w ofercie oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postepowaniu oraz na podstawie dołaczonego do oferty wykazu, w którym Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych 

również wykonuje, co najmniej 1 zamówienie, polegajace na pełnieniu funkcji inżyniera projektu dla 

projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 

Programu Operacyjnego nr 2. Społeczenstwo Informacyjne o wartosci minimalnej 5.000.000,00 PLN 

brutto oraz co najmniej 1 zamówienie w ramach którego przygotował specyfikacje techniczne i użytkowe 

obejmujace swoim zakresem co najmniej: siec komputerowa, infrastrukture bezpieczenstwa oraz 

centrum przetwarzania danych dla przedsiewziecia inwestycyjnego o wartosci minimalnej 5.000.000,00 

PLN brutto oraz co najmniej 1 zamówienie, polegajace na swiadczeniu usług doradczych w zakresie 

infrastruktury teleinformatycznej dla jednostki szpitalnej o wartosci minimalnej wykonanych lub 

wykonywanych usług 50.000,00 PLN brutto, z podaniem rodzaju usług, wartosci oraz daty i miejsca ich 

wykonania, na formularzu zgodnym z trescia załacznika nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy załaczyc 
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dokumenty potwierdzajace że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub sa wykonywane 

należycie..  

W ogłoszeniu powinno być: Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie dołączonego do oferty wykazu, w którym 

Wykonawca wykaże, posiadanie wiedzy i doświadczenia w świadczeniu usług w zakresie pełnienia 

funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją i wdrożeniem Projektu obejmującego budowę i wdrożenie 

zintegrowanego systemu informatycznego o wartości co najmniej 5.000.000.00 zł.; Zamawiający uzna, 

że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca 

udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą 

swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za usługę 

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia 

Zamawiający uzna: świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją 

i wdrożeniem Projektu obejmującego budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego o 

wartości co najmniej 5.000.000.00 zł., który był współfinansowany środkami pomocowymi Unii 

Europejskiej oraz został zakończony i prawidłowo rozliczony z podaniem rodzaju usług, wartości oraz 

daty i miejsca ich wykonania, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Do wykazu 

należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie..  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  

W ogłoszeniu jest: IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub 

ofert: 11.07.2013 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiajacego Budynek Admionistracji pokój 22..  

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postepowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiajacego Budynek 

Admionistracji pokój 22..  
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