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Pilchowice dnia: 2021-06-25 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 

ul. Dworcowa 31 

44-145 Pilchowice 

 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

ODPOWIEDŹ  

NA ZAPYTANIE NR 1 WYKONAWCY  

ORAZ MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  

z dnia 24.06.2021 r.  

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego na ” Zarządzanie projektem pn.: "Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu 

Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach", realizowanym przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa 

w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL 

na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)” – znak sprawy 10/ZP/2021/Z. 

 

Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, udostępnia poniżej treść 

zapytania do zaproszenia wraz z wyjaśnieniami: 

Zapytanie nr 1: 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracam się z prośbą o zmianę zapisu: 

Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. 

na  

Wykaz usług wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane należycie. 

tj. wykreślenie w zapytaniu elementu warunku o treści "w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie". 
 

Ostatni nabór w trybie konkursowym dotyczący e-usług w obszarze zdrowia na terenie 

województwa śląskiego odbył się w perspektywie finansowej 207 - 2013, czyli ponad 5 lat temu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

 

W związku z tym dokonuje się następujących zmian w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 

24.06.2021 r.: 

1.  w pkt. 8.1 pkt. 1 tabeli, który otrzymuje następujące brzmienie: 



 

 
System ProPublico © Datacomp  

l.p. Wymagany dokument 

 Wykaz usług wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa, są referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane. 

Forma składanego dokumentu: 

W przypadku składania oferty w formie pisemnej:  

-wykaz usług – oryginał 

-referencje -  kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  

 

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

-skan podpisanego odręcznie wykazu usług,  

-skan referencji potwierdzonej za zgodność z oryginałem  

(zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego) 
 

 
2. W pkt. 6.2 pkt.1 tabeli, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

1 Zdolność techniczna lub zawodowa. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał co najmniej 

jedną usługę, która polegała na Zarządzaniu Projektem e-usług obejmującym co najmniej 

dostawę oprogramowania i sprzętu informatycznego, wdrożenie systemu 

informatycznego oraz przeszkolenie personelu w zakresie wdrożonego systemu (o 

wartości Projektu minimum 1,3 mln złotych brutto) poprzez pełnienie funkcji  

➢ Inżyniera Kontraktu lub  

➢ Koordynatora Projektu, lub  

➢ Kierownika Projektu, lub  

➢ Lidera Projektu, lub  

➢ Instytucji Wspomagającej Zarządzanie Projektem, lub 

➢ innej funkcji polegającej na zarządzaniu Projektem. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykaz usług oraz dowody 

potwierdzające (w postaci referencji), że usługa ta została wykonana należycie.  

Za usługę należycie wykonaną Zamawiający uzna usługę, której odbiór został potwierdzony 

przez podmiot zlecający bezusterkowym protokołem odbioru dla ostatniego elementu 

projektu (w przypadku gdy w projekcie nie zastosowano protokołu odbioru, innym 

dokumentem wystawionym przez podmiot zlecający, potwierdzającym bezusterkowy odbiór 

usługi). 

 

3. Powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert. 

Zamawiający: 

lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska 


