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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
ul. Grójecka 186
Warszawa
02-390
Polska
Tel.:  +48 225726254
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl 
Faks:  +48 225726305
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nfz.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.nfz.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup narzędzia informatycznego wspierającego Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ)
Numer referencyjny: BAG.261.1.26.2016

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania wspierającego funkcjonujący w NFZ Zintegrowany System
Zarządzania obejmujący swoim zakresem proces analizy ryzyka oparty na wytycznych międzynarodowej
normy ISO/IEC 31000, system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodny z wymaganiami
międzynarodowej normy ISO/IEC 27001 oraz system zarządzania ciągłością działania (SZCD) zgodny z
międzynarodową normą ISO/IEC 22301 wraz z usługą wsparcia technicznego.
Interfejs oraz dokumentacja ma być wykonana w języku polskim (zgodnie z ustawą o języku polskim).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Fundusz1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-180149

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 245-511580
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/12/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolnosć techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Ponadto Zamawiający wymaga aby: - wszystkie osoby, które będą brały udział w projekcie NFZ muszą mieć
poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej POUFNE,-co najmniej 1 osoba biorąca udział w projekcie
NFZ musi posiadać certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC27001oraz - co najmniej 1 osoba biorąca udział w
projekcie NFZ musi posiadać certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301. Audytorem Wiodącym ISO/IEC
27001 i ISO/IEC 22301 nie może być ta sama osoba. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca w złożonym oświadczeniu poda imiona i nazwiska osób, które będą brały udział w realizacji
przedmiotu zamówienia, informacje na temat posiadanego doświadczenia, wykształcenia, posiadane certyfikaty,
zakres czynności, które będzie wykonywał w ramach realizacji zamówienia oraz informację o podstawie do
dysponowania osobami. Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy określić wymiar
etatu.
Powinno być:
Ponadto Zamawiający wymaga aby: - Kierownik projektu, który będzie brał udział w projekcie NFZ musi
posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej POUFNE,-co najmniej 1 osoba biorąca udział w
projekcie NFZ musi posiadać certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC27001oraz - co najmniej 1 osoba biorąca
udział w projekcie NFZ musi posiadać certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301. Audytorem Wiodącym
ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 22301 nie może być ta sama osoba. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego
warunku Wykonawca w złożonym oświadczeniu poda imiona i nazwiska osób, które będą brały udział w
realizacji przedmiotu zamówienia, informacje na temat posiadanego doświadczenia, wykształcenia, posiadane
certyfikaty, zakres czynności, które będzie wykonywał w ramach realizacji zamówienia oraz informację o
podstawie do dysponowania osobami. Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy
określić wymiar etatu.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wstępny harmonogram dialogu konkurencyjnego: 22.01.2018 r. składanie wniosków, 29.01.2018 r. wysyłanie
zaproszeń, 5 lutego 2018 r - 6 marca 2018 r.– przeprowadzenie dialogu i opracowanie SIWZ,12.03.2018
r. wysyłanie zaproszeń do składania ofert, 23.03.2018 r. składanie ofert, 28.03.2018 r. wybór oferty
najkorzystniejszej, 4.04.2018 r. - podpisanie umowy.
Powinno być:
Wstępny harmonogram dialogu konkurencyjnego: 19.02.2018 r. składanie wniosków, 27.02.2018 r. wysyłanie
zaproszeń, 7 marca 2018 r - 9 kwietnia 2018 r.– przeprowadzenie dialogu i opracowanie SIWZ,17.04.2018
r. wysyłanie zaproszeń do składania ofert, 30.04.2018 r. składanie ofert, 9.05.2018 r. wybór oferty
najkorzystniejszej, 18.05.2018 r. - podpisanie umowy.
Numer sekcji: IV.2.2

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:511580-2017:TEXT:PL:HTML
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert
lub do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 29/01/2018
Powinno być:
Data: 27/02/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający informuje iż zapisy w punkcie III.1.3. pozostają niezmienne z wyjątkiem zapisów dotyczących
wymagań dla osób odnośnie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej POUFNE.
Wymóg ten został zmieniony stawiany jest tylko dla Kierownika Projektu.


