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Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe
2020/S 153-374799
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 124-303248)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Długa 1/2
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Dambek
E-mail: krzysztof.dambek@skpp.edu.pl
Tel.: +48 618549088
Faks: +48 618549088
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/skpp
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 27/33
Miejscowość: Poznań
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Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Stajkowski
E-mail: pstajkowski@skp.ump.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/skpp
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach
projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych
przez Ministra Zdrowia”
Numer referencyjny: EZP/90/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach
projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych
przez Ministra Zdrowia”.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 124-303248
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i zawodowa
Zamiast:
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub należycie
wykonuje co najmniej dwie dostawy sprzętu informatycznego, tj.: zestawy komputerowe lub
serwery lub macierze oraz posiada autoryzacja producentów oferowanych urządzeń, o
wartości nie mniejszej niż 450 000,00 PLN brutto.
Wykonawca do realizacji zamówienia wskaże eksperta ds. infrastruktury technicznosystemowej (ITS) – 1 osoba spełniająca następujący warunek: w ciągu ostatnich 5 lat brała
udział w co najmniej 2 projektach informatycznych (przez nie krótszy niż 2 miesiące w
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każdym z projektów) o wartości co najmniej 450 000 PLN brutto każdy, w których osoba ta
była odpowiedzialna za instalacje, konfiguracje i wdrożenie infrastruktury informatycznotechniczno-systemowej.
Powinno być:
a) Dotyczy pakietu nr 1 (załącznik nr 2a) i nr 3 (załącznik nr 2c) – warunek o którym mowa w
pkt 1 zostanie spełniony gdy, Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie dostawy sprzętu informatycznego
i sieciowego (m. in.: zestawy komputerowe i/lub serwery i/lub macierze i/lub urządzenia
sieciowe i/lub inne o podobnym rodzaju i przeznaczeniu do przedmiotu zamówienia oraz
posiada autoryzacja producentów oferowanych urządzeń) o wartości nie mniejszej niż: 450
000,00 PLN brutto każdej dostawy (dotyczy przypadku składania oferty na pakietu nr 1 i
pakiet nr 2 i/lub pakiet nr 3).
Uwaga. W przypadku złożenia oferty tylko i wyłącznie na pakiet nr 2 (załącznik nr 2b) ww.
warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykażę
realizację co najmniej dwóch dostawy sprzętu informatycznego i sieciowego (m. in.: zestawy
komputerowe lub serwery lub macierze urządzenia sieciowe i inne o podobnym rodzaju i
przeznaczeniu do przedmiotu zamówienia oraz posiada autoryzacja producentów
oferowanych urządzeń,) o wartości nie mniejszej niż: 150 000,00 PLN brutto każde.
b) Warunek o którym mowa w pkt 1 zostanie spełniony gdy Wykonawca do realizacji
zamówienia wskaże eksperta ds. infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) – 1 osoba
spełniająca następujący warunek: w ciągu ostatnich 5 lat brała udział w co najmniej 2
projektach informatycznych (przez nie krótszy niż 2 miesiące w każdym z projektów) o
wartości co najmniej 450 000,00 PLN brutto każdy, w których osoba ta była odpowiedzialna
za instalacje, konfiguracje i wdrożenie infrastruktury informatyczno-techniczno-systemowej
(dotyczy przypadku składania oferty na pakiet nr 1 i pakiet nr 2 i/lub pakiet nr 3).
Uwaga, w przypadku złożenia oferty tylko i wyłącznie na pakiet nr 2 (załącznik nr 2b) ww.
warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca do realizacji
zamówienia wskaże eksperta ds. infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) – 1 osoba
spełniająca następujący warunek: w ciągu ostatnich 5 lat brała udział w co najmniej 2
projektach informatycznych (przez nie krótszy niż 2 miesiące w każdym z projektów) o
wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto każdy, w których osoba ta była odpowiedzialna
za instalacje, konfiguracje i wdrożenie infrastruktury informatyczno-techniczno-systemowej.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Powinno być:
Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
określa ustawa Pzp w art. 24 ust. 1 pkt 12–23.
A/ W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu – dostarczy na wezwanie;
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2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o opuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – dostarczy na wezwanie;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
dostarczy na wezwanie;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy –
dostarczy na wezwanie;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności – złożyć w JEDZ;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – złożyć w JEDZ;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – złożyć w JEDZ;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – złożyć w JEDZ.
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z
2016 r. poz. 716) – złożyć w JEDZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Zamiast:
Podany okres 70 dni dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Umowa będzie zawarta na okres obowiązywania zgodny z okresem udzielonej gwarancji
(min.: 36 miesięcy).
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Powinno być:
Podany okres 70 dni dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Zamiast:
Podany okres 70 dni dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Umowa będzie zawarta na okres obowiązywania zgodny z okresem udzielonej gwarancji
(min.: 36 miesięcy).
Powinno być:
Podany okres 70 dni dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Zamiast:
Dla pakietu nr 3, podany termin realizacji 70 dni dotyczy, należy rozumieć jako termin
realizacji do 70 dni.
Umowa będzie zawarta na okres obowiązywania zgodny z okresem udzielonej gwarancji
(min.: 36 miesięcy).
Powinno być:
Dla pakietu nr 3, podany termin realizacji 70 dni, należy rozumieć jako termin realizacji do
70 dni.
Numer sekcji: I.3
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: https://www.skpp.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://www.skpp.edu.pl/
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/skpp /
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/skpp
Numer sekcji: VI.3
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Zamiast:
Następujące załączniki stanowią integralną część treści SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Informacja dot. sposobu komunikacji elektronicznej;
2. Załącznik nr 2a – Wykaz/opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1;
3. Załącznik nr 2b – Wykaz/opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2;
4. Załącznik nr 2c – Wykaz/opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 3;
5. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie JEDZ;
7. Załącznik nr 4 – Oświadczenie (grupa kapitałowa);
8. Załącznik nr 5 – O dopuszczeniu do obrotu;
9. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wykazie personelu (min.: 1 osoba – ekspert ds.
infrastruktury techniczno systemowej;
10. Załącznik nr 7 – Wzór umowy wraz z załącznikami dla pakietu nr 1 i pakietu nr 2 (w tym
klauzula Intra-Stat załącznik nr 4 do wzoru umowy dla Wykonawców spoza granic Polski);
11. Załącznik nr 7a – Wzór umowy wraz z załącznikami dla pakietu nr 3;
12. Załącznik nr 8 – Oświadczenie RODO.
Powinno być:
Następujące załączniki stanowią integralną część treści SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – informacja dot. sposobu komunikacji elektronicznej;
2. Załącznik nr 2a – wykaz/opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1;
3. Załącznik nr 2b – wykaz/opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2;
4. Załącznik nr 2c – wykaz/opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 3;
5. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy;
6. Załącznik nr 3 – oświadczenie JEDZ;
7. Załącznik nr 4 – oświadczenie (grupa kapitałowa);
8. Załącznik nr 5 – o dopuszczeniu do obrotu;
9. Załącznik nr 6 – oświadczenie o wykazie personelu (min.: 1 osoba – ekspert ds.
infrastruktury techniczno-systemowej);
10. Załącznik nr 7 – wzór umowy wraz z załącznikami dla pakietu nr 1 i pakietu nr 2 (w tym
klauzula Intra-Stat załącznik nr 4 do wzoru umowy dla Wykonawców spoza granic Polski);
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11. Załącznik nr 7a – wzór umowy wraz z załącznikami dla pakietu nr 3;
12. Załącznik nr 8 – oświadczenie RODO.
Zastrzeżenie zamawiającego: zamawiający zastrzega, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 a
ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie, jeżeli środki, które zamierzył przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.
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