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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 22.10.2015 r. 

znak sprawy: ZP/220/89/15 
 
w sprawie: administrowania systemami informatycznymi w tym pakietem oprogramowania 
InfoMedica/AMMS w SPSK-2. 
 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1 
 
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień oraz informuje o dokonaniu modyfikacji treści SIWZ w 
następującym zakresie: 

 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy: pkt VII pkt 1.3 ppkt a) b) c) SIWZ 
Zgodnie z  wyrokami KIO z dnia 04.02.2015 r. (sygn. akt KIO 130/15) oraz z dnia 20.12.2012 r. 
(sygn. akt KIO 2716/12) oraz § 1 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231), Zamawiający nie może żądać 
dokumentów wykraczających poza katalog dokumentów objętych rozporządzeniem, w szczególności 
nie może żądać aby Wykonawca dysponował osobami, które posiadają określone certyfikaty nadane 
przez podmioty prywatne. 
Powołując się na w/w wyroki KIO oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231) zwracamy się z prośbą o usunięcie 
następujących wymogów: 
a) co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat szkolenia realizowanego przez centrum Oracle 
Education Services z administracją baz danych Oracle w wersji co najmniej 8i oraz SQL, SQL *Plus 
b) co najmniej jedną osobą mającą status OCA (Oracle Certified Associate) oraz OCP (Oracle 
Certified Professional) z wersji Oracle nie niższej niż 9i 
c) co najmniej jedną osobą mającą status OCA (Oracle Certified Associate) z wersji Oracle nie niższej 
niż 11i 
W miejsce w/w warunków przedstawiamy jeden obejmujący swoim zakresem proponowane przez 
Zamawiającego ppkt: a), b) i c): 

a) Min. jedną osobą posiadającą wiedzę i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie 
instalacji, konfiguracji, migracji i administrowania relacyjnymi bazami danych w jednostkach 
ochrony zdrowia. 

Pytanie nr 2: 
Dotyczy: pkt VII pkt 1.3 ppkt d) SIWZ 
Zgodnie z wyrokami KIO z dnia 04.02.2015 r. (sygn. akt KIO 130/15) oraz z dnia 20.12.2012 r. (sygn. 
akt KIO 2716/12) oraz § 1 ust 1 pkt 7  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231), Zamawiający nie może żądać dokumentów 
wykraczających poza katalog dokumentów objętych rozporządzeniem, w szczególności nie może 
żądać aby Wykonawca dysponował osobami, które posiadają określone certyfikaty nadane przez 
podmioty prywatne. 

Powołując się na w/w wyroki KIO oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
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jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231) zwracamy się z prośbą o usunięcie 
wymogu: 
 d) co najmniej jedną osobą mającą status CNA (Certified Novell Administrator)  
W miejsce w/w warunku przedstawiamy wymóg obejmujący swoim zakresem proponowany przez 
Zamawiającego ppkt: d): 
d) Min. jedną osobą posiadającą wiedzę i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie instalacji, 
konfiguracji, migracji i administrowania serwerami. 
 
Odpowiedź na pytania nr 1 i 2: 
Przytoczone przez Pytającego wyroki nie znajdują zastosowania u Zamawiającego. Pytający zanim 
przytoczy wyroki winien sam się z nimi zapoznać. Zamawiający jedynie krótko informuje, iż 
przytoczone wyroki dotyczą żądania załączenia do oferty niezgodnych z rozporządzeniem 
dokumentów. Zamawiający w SIWZ nie żąda załączenia niezgodnych z rozporządzeniem 
dokumentów (w tej sytuacji wspomnianych certyfikatów) a jedynie wymaga ich posiadanie, co jest 
zgodne z rozporządzeniem. Sam Pytający na swojej stronie internetowej chwali się, że jego 
pracownicy posiadają liczne certyfikaty.  
Zważywszy na powyższe Zamawiający mimo wszystko dokona modyfikacji. 
 

Zamawiający dokonuje w następującym zakresie modyfikacji SIWZ: 

1. Rozdział I pkt. VII ppkt. 1.3. otrzymuje nowe brzmienie: 
„1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia - w tym zakresie Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że dysponuje bądź 
będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 
a) co najmniej trzema osobami posiadającymi wiedzę i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie 
instalacji, konfiguracji, migracji i administrowania relacyjnymi bazami danych w jednostkach ochrony 
zdrowia opartymi na rozwiązaniach ORACLE w wersji nie niższej niż 11i  
b) co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie 
instalacji, konfiguracji, migracji i administrowania serwerami i sieciami opartymi o serwer NOVELL 
c) co najmniej jedną osobą posiadającą przeszkolenie z systemu Płatnik (program rozliczeń z 
ZUS’em) 
d) co najmniej trzema osobami, które brały czynny udział w procesie bieżącej administracji systemu 
Infomedica/AMMS obejmującego minimum 16 modułów systemu Infomedica/AMMS podanych w 
pkkt. 1.2 lit a) obejmującym okres minimum 3 lat 
e) co najmniej trzema osobami, które brały czynny udział w procesie wdrażania lub migracji systemu 
AMMS w zakresie określonym w ppkt. 1.2 lit. b), obejmującym okres od rozpoczęcia wdrażania lub 
migracji aż do osiągnięcia  pełnej funkcjonalności systemu 
- ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w 
pkt VIII ppkt 3 SIWZ. 
UWAGA: Wykonawca może wykazać, że będzie dysponował mniejszą ilością osób niż łączna ilość 
osób wymieniona w ppkt 1.3 lit. a-d ) pod warunkiem że: 
- co najmniej 2 osoby mają doświadczenie w obsłudze części „Białej” w zakresie modułów z ppkt 1.2 
lit. a) 
- co najmniej 1 osoba ma doświadczenie w obsłudze części „Szarej” w zakresie modułów z ppkt 1.2 lit 
a).  
a łącznie wszystkie powyższe osoby posiadają doświadczenie wymienione w ppkt 1.3 lit. a-d). 
 
2. Rozdział III § 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 2 
1/ Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą realizować umowę posiadają wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do prawidłowej realizacji umowy określone w załączniku nr …… do umowy.  
2/ Wykaz osób wraz z informacjami dotyczącymi wiedzy i doświadczenia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
stanowi załącznik nr …….. do niniejszej umowy.  
3/ Zmiana osób realizujących umowę wymaga akceptacji Zamawiającego. W przypadku uzasadnionej 
konieczności zmiany osób, które będą wykonywać czynności objęte umową Wykonawca zobowiązany 
jest poinformować Zamawiającego na piśmie o planowanej zmianie, z podaniem daty wprowadzenia 
zmiany oraz przekazać informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia posiadanych przez osobę, która 
rozpocznie świadczenie usług w trakcie realizacji umowy. 
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4/ Zmiany osób wykonujących czynności objęte umową nie wymagają aneksu do umowy.  
5/ Personel Wykonawcy zobowiązany jest do noszenia identyfikatorów w trakcie wykonywania 
czynności wynikających z umowy.” 
 
3. Rozdział III § 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 7 
1/ Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w siedzibie Zamawiającego w dni robocze od 
poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7:30 do 15.30: 
- co najmniej trzy osoby, które zapewnią ciągłość i prawidłowość funkcjonowania systemu 
informatycznego w części „białej” i „szarej, 
- niezbędną ilość osób do wykonania czynności wdrożeniowych oraz związanych z migracją tj. 
konfiguracją systemu oraz szkoleniem personelu w okresie wykonywania prac migracyjnych i 
wdrożeniowych 
2/ Osoby, o których mowa powyżej powinny posiadać niezbędną wiedzę i  doświadczenie określone w 
załączniku nr …. do umowy. 
3/ Wykonawca zobowiązany jest w godz. od 15:30 do 7:30 w dni robocze: od poniedziałku do piątku 
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) a w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy 
całodobowo umożliwi ć Zamawiającemu telefoniczne zgłaszania awarii.  
4/ Zamawiający ma prawo kontroli czy wszystkie osoby świadczące w danym dniu usługi stanowiące 
przedmiot umowy posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie.  
5/ W przypadku trzykrotnego stwierdzenia, że Wykonawca świadczy usługi przy pomocy osób nie 
posiadających wymaganej wiedzy i doświadczenia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca i naliczyć Wykonawcy karę umowną 
zgodnie z § 18 ust 1 lit. e) umowy.” 
 

4. Załącznik nr 5 do formularza oferty – Wykaz osób otrzymuje nowe brzmienie.  

Zamawiający do niniejszej modyfikacji załącza ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 5 do formularza 
oferty. 
 
Zamawiający niniejszym pismem wprowadził zmiany do SIWZ, które nie wymagają dodatkowego 
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym Zamawiający nie 
przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 
 
 
 


