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MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Budowę usług elektronicznych oraz niezbędnego
do,tego celu dóposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych
w WielospecjaIistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

' Zamawiający działając na podstawie art, 38 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U z 2017r. poz. 7579 z poŹn. zm,) Zamawiający dokonuje modyfikacji dokumentacji przetargowej
poprzez:
. dodanie Załącznika nr 10A - Integracja aplikacji CGM Clininet z systemami zewnętrznymi. dodanie Załącznika 10B - Interfejs HL7 pomiędzy szpitalnym systemem informatycznym (HIS) a

innymi systemami/moduła mi
o Rozdział XIX pkt. 1 SIWZ - poprzez zmianę terminu składania

26.01.2018r. Godzina składania bez zmian.
. Rozdział XIX pkt. ż SIWZ - poprzez zmianę terminu otwarcia

26.0L.2Ot 8r. Godzina otwarcia bez zmian.
. Rozdział XXI kryteria oceny ofert punkt 1 ,,Dla Pakietu nr 1" w wierszu drugim, jest: minimalny

okres gwarancji wynosi 36 miesiące - 0olo winno być: minimalny okres gwarancji wynosi 12
miesiące - 0o/o

. w załączniku 68 w nagłówku jest: załącznik 68 na pierwszej stronie a na stronach kolejnych jest
Załącznik nr 6A, Zamawiający zmienia na kolejnych stronach na Załącznik nr 68 - dokument w
załączeniu do pisma

. W Załączniku 68 w pkt, I pdpkt. 1zakres Pakietu I zmienia się na: Zakres Pakietu IL
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