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Warszawa, dnia 02/08/2017 

ZZP.ZP.127/17.696.17 

 
WYKONAWCY 

 

 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (zamieszczonej na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, tj.: 

www.zzpprzymz.pl) w postępowaniu znak: ZZP-127/17 na PRZEPROWADZENIE PILOTAŻU STANDARYZACJI 

OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PODMIOTACH LECZNICZYCH W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI 

PIELĘGNIARSKICH”. 

 
 

ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA: 

 

1) w rozdz. III „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ  PODSTAWY WYKLUCZENIA” pkt 

2, ppkt 2.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:  

zamiast: 

Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego.  

będzie: 

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (z tytułu ryzyka zawodowego) na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100). 

 

2) w rozdz. VI „ZASADY OCENY OFERT” pkt 2  

zamiast:  

2.3. Wartość punktowa w kryterium nr 3 Jakość szkolenia z zakresu stosowania słownika ICNP wyliczana jest 

następująco: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania Słownika ICNP w formie warsztatów  

z wykorzystaniem aplikacji, która będzie stosowana w pilotażu dla wszystkich uczestników pilotażu i wskazanych 

pracowników Zamawiającego. Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania zostanie przeprowadzone dla 

wszystkich użytkowników w wymiarze co najmniej 8 godzin w grupach o liczności nie większej niż: 

− 20 osób Wykonawca otrzyma 10 pkt, 

− 30 osób Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

będzie: 
2.3. Wartość punktowa w kryterium nr 3 Jakość szkolenia z zakresu stosowania słownika ICNP wyliczana jest 

następująco: 
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Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania Słownika ICNP w formie warsztatów 

z wykorzystaniem aplikacji, która będzie stosowana w pilotażu dla wszystkich uczestników pilotażu i wskazanych 

pracowników Zamawiającego. Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania zostanie przeprowadzone dla 

wszystkich użytkowników w wymiarze co najmniej 8 godzin w grupach o liczności:  

− Do 20 osób włącznie - Wykonawca otrzyma 5 pkt, 

− Od 21 do 30 osób - Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
 

3) w rozdz. w rozdz. VI „ZASADY OCENY OFERT” pkt 2  

zamiast:  

2.4. Wartość punktowa w kryterium nr 4 Jakość szkolenia dla użytkowników z zakresu rozbudowy systemu HIS 

wyliczana jest następująco: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania (rozbudowy 

systemu HIS) w formie warsztatów z wykorzystaniem aplikacji, która będzie stosowana w pilotażu dla wszystkich 

uczestników pilotażu i wskazanych pracowników Zamawiającego. Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego 

rozwiązania zostanie przeprowadzone dla wszystkich użytkowników w wymiarze co najmniej 6 godzin w grupach o 

liczności nie większej niż: 

− 15 osób Wykonawca otrzyma 5 pkt, 

− 20 osób Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

     będzie: 
2.4. Wartość punktowa w kryterium nr 4 Jakość szkolenia dla użytkowników z zakresu rozbudowy systemu HIS 

wyliczana jest następująco: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania (rozbudowy 

systemu HIS) w formie warsztatów z wykorzystaniem aplikacji, która będzie stosowana w pilotażu dla wszystkich 

uczestników pilotażu i wskazanych pracowników Zamawiającego. Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego 

rozwiązania zostanie przeprowadzone dla wszystkich użytkowników w wymiarze co najmniej 6 godzin w grupach o 

liczności: 

− Do 15 osób włącznie - Wykonawca otrzyma 5 pkt, 

− Od 16 do 20 osób - Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
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