Łódź, dnia 24 czerwca 2010 r.

Nr sprawy: OR.VII.3331- 47/10
Dotyczy:
Przetargu na Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) w
zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego oraz
wykonanie Regionalnego Portalu Medycznego (RPM) w ramach projektu „Usługi
Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM-Usługi)”

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: Województwo Łódzkie, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Regon
472057626
Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament
Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
tel. (42) 663-33-90,fax. (42) 663-33-91, e-mail: zp.info@lodzkie.pl)
INFORMACJA O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Informuję, że w treści ogłoszenia o zamówieniu błędnie określono w ujęciu słownym wartość
projektu informatycznego, o którym mowa w warunku dotyczącym Specjalisty ds.
Architektury.
W związku z powyższym treść ogłoszenia o zamówieniu ulega sprostowaniu zgodnie z
poniższym opisem:
W SEKCJI III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM
W PKT III.2) WARUNKI UDZIAŁU, PPKT III.2.3) Zdolność techniczna

Jest:
— Specjalista ds. Architektury - minimum 1 osoba - wyższe wykształcenie informatyczne,
minimum 5-letniedoświadczenie zawodowe w zakresie architektury systemów
informatycznych, posiadanie certyfikatów/tytułów z zakresu projektowania, planowania,
implementacji oraz zarządzania architekturą informacyjną (TOGAF,ISEB Certificate in IT
Architecture lub równoważne), udział w przynajmniej jednym projekcie informatycznym, w roli
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Głównego Architekta Systemowego (lub równoważnej), o wartości minimum 500 000
(słownie: sto tysięcy) złotych brutto dla każdego z wykazywanych projektów, ukończone
szkolenia specjalistyczne z zakresu stosowania Sparx Enterprise Architekt.
Powinno być:
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— Specjalista ds. Architektury - minimum 1 osoba - wyższe wykształcenie informatyczne,
minimum 5-letniedoświadczenie zawodowe w zakresie architektury systemów
informatycznych, posiadanie certyfikatów/tytułów z zakresu projektowania, planowania,
implementacji oraz zarządzania architekturą informacyjną (TOGAF,ISEB Certificate in IT
Architecture lub równoważne), udział w przynajmniej jednym projekcie informatycznym, w roli
Głównego Architekta Systemowego (lub równoważnej), o wartości minimum 500 000
(słownie: pięćset tysięcy) złotych brutto dla każdego z wykazywanych projektów, ukończone
szkolenia specjalistyczne z zakresu stosowania Sparx Enterprise Architekt.

