
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29

08-110 Siedlce

Pis mo : eZdr owie I L4g I z0L6 | 7 Siedlce dnia: 2016-10-19

POWIADOMIENIE
o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapis6w SIWZ w postqpowaniu', "Zakup i dostowo progrqmowego rozwiqzonia
informatycznego budujqcego uslugi elektroniczne z zainstalowaniem i wdroieniem oroz
dostowq i zakup sklqdnik6w doposoienia irodowiska informotycznego Zamowiajqcego z
rozmieszczeniem, zqinstolowaniem i wdroieniem tego doposoienia niezbqdnym dta
wytworzanio i udostqpnionio tych uslug w projekcie 'eZdrowie SPZPOZ w Siedlcach no
miorq XXI wieku' reolizowonym przez SPZOZ w Siedtcach" (publikacja w Dzienniku
Wsp6lnot Europejskich w dniu 28 wrze6nia 2016 r, pod nr 201,6/5187-33532g

Szanowni Pafistwo,
Zamawiajqcy, informuje i2 w dniu 19.10.201.6r, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz, U. z 2OI5 r. poz. 21,64 z po2n. zm.) w postqpowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowal na swojej stronie
http://www,spzoz-siedlce.pl/Przetargi,31 zmiany zapis6w w specyfikacji istotnych warunk6w
zamowienia, tj:

1. Zomawiajqcy doprecyzowol zapisy dotyczqce

modulu eAdministrator (poz. 18, rozdzial 2.L,4.4, zalqcznik 68) przez dopisanie
sformulowanio,,lntegracia z uslugq katologowq irodowiska informatycznego
zomowioiqcego (Zomowiajqcy eksplootuje uslugq kotalogowq Active Directory)."
joko poz, 31,

Uwierzytelnianio i outoryzacji (rozdzial 2.1.8, zolqcznik 6B) przez dopisonie
sformulowonia ,,irodowisko informotycznego zomawiojqcego (Zamawiajqcy
eksploatuje uslugq katologowq Active Directory)." na kohcu sformu!owonio
,, I nte g rocja z uslugq kotologowq".

2. Zomawiojqcy zmodyfikowql zapisy w SopZ (zolqcznik 68 do stwz) w tym zakresie
przez dodanie rozdzialu 3 wskazujqcego wymagonia dla wymiany danych z systemem
informotycznym zomowiajqcego (rozdziol 3) i publikocjq tych specyfikacji.

3. Zamawioiqcy zmodyfikowal zapisy w SOPZ (zalqcznik 68 do S\WZ) w tym zokresie
przez dodonie rozdzialu 2.2,2.5 Migrocja donych wskazujqcego wymogania dla migrocji
donych w przypadku dostawy nowego systemu R\S/?ACS.

Alternatywnie, Zamawiojqcy zapewni takie done do migracji w postaci elektronicznej
(pliki w formacie .csv zawierajqce identyfikocjq danych w pierwszych wierszoch).

(i [i-
ccif eg0i

SP ZOZ Siedlce, sporzqdzii: Robert Misiak

p,rV,i


