
  

  
    Rybnik, dnia 10.07.2013r. 

  

 
       Do wszystkich  

uczestników postępowania    
 
 
 
Dot.:  Przetargu nieograniczonego na PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA 

PROJEKTU PN. „ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH  W PAŃSTWOWYM 
SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU. 

 
 

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonujemy modyfikacji treści SIWZ. 
 
W SIWZ jest:  
 

A)    ROZDZIAŁ  VI „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków” 
2. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

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, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 zamówienie, polegające na pełnieniu funkcji inżyniera 
projektu dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu Programu 
Operacyjnego nr 2. „Społeczeństwo Informacyjne” o wartości minimalnej 5.000.000,00 PLN brutto oraz co 
najmniej 1 zamówienie w ramach którego przygotował specyfikacje techniczne i użytkowe obejmujące swoim 
zakresem co najmniej: sieć komputerową, infrastrukturę bezpieczeństwa oraz centrum przetwarzania danych dla 
przedsięwzięcia inwestycyjnego o wartości minimalnej 5.000.000,00 PLN brutto oraz co najmniej 1 zamówienie, 
polegające na świadczeniu usług doradczych w zakresie infrastruktury teleinformatycznej dla jednostki szpitalnej  
o wartości minimalnej wykonanych lub wykonywanych usług 50.000,00 PLN brutto, 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. 

 
B) ROZDZIAŁ  VII „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu”  
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty: 
b) wykaz, w którym Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje, co najmniej 1 zamówienie, polegające na pełnieniu funkcji inżyniera projektu dla projektu 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego nr 2. 
„Społeczeństwo Informacyjne” o wartości minimalnej 5.000.000,00 PLN brutto oraz co najmniej 1 zamówienie w ramach 
którego przygotował specyfikacje techniczne i użytkowe obejmujące swoim zakresem co najmniej: sieć komputerową, 
infrastrukturę bezpieczeństwa oraz centrum przetwarzania danych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego o wartości 
minimalnej 5.000.000,00 PLN brutto oraz co najmniej 1 zamówienie, polegające na świadczeniu usług doradczych w 
zakresie infrastruktury teleinformatycznej dla jednostki szpitalnej o wartości minimalnej wykonanych lub wykonywanych 
usług 50.000,00 PLN brutto, 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. 

 
 
 



  

Nazwa i adres Wykonawcy ..................... 
Oznaczenie sprawy: DZp/DI/1/2013 
 

OFERTA PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. 

„ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA 
NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU”    

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
ul. Gliwicka 33, 44 – 201  Rybnik 

NIE OTWIERAĆ przed 11.07.2013 r. godz. 10.00 

C) ROZDZIAŁ  XII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Termin składania ofert  
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2013 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, w dziale zamówień 
publicznych, pokój nr 22 . 
Dla ofert przesyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do zamawiającego. 
Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.  
Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz 
odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający 
pieczątkę organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas 
wpływu.  

       3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.07.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 24.  
                            

 
Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ na poniższe:  
 
Ad. A)    ROZDZIAŁ  VI „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków” 
2. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
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. 
 

Ad. B) ROZDZIAŁ  VII „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu”  
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć następujące dokumenty: 
b) wykaz, w którym Wykonawca wykaże, 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, 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. 
 
 

 



  

Nazwa i adres Wykonawcy ..................... 
Oznaczenie sprawy: DZp/DI/1/2013 
 

OFERTA PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. 

„ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA 
NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU”    

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
ul. Gliwicka 33, 44 – 201  Rybnik 

NIE OTWIERAĆ przed 23.07.2013 r. godz. 10.00 

Ad. C)  ROZDZIAŁ  XII „ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Termin składania ofert  
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2013 r. do godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, w dziale zamówień 
publicznych, pokój nr 22 . 
Dla ofert przesyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do zamawiającego. 
Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.  
Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz 
odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający 
pieczątkę organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas 
wpływu.  

       3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.07.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 24.  
 
 
Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w składanych ofertach .  
 
                                                                                                                        
 

               
Z poważaniem  

            Andrzej Krawczyk  
            Dyrektor Szpitala  
 
              

                                                       


