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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253729-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2019/S 104-253729

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 088-211120)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gdański Uniwersytet Medyczny
pl
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Gdańsk
80-210
Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Żukowska
Tel.:  +48 583491223
E-mail: dagmara.zukowska@gumed.edu.pl 
Faks:  +48 583491224
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gumed.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

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

II.1.1) Nazwa:
ZP/34/2019 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych
Numer referencyjny: ZP/34/2019

II.1.2) Główny kod CPV
72000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211120-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:dagmara.zukowska@gumed.edu.pl
www.gumed.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
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29/05/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 088-211120

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Sposób przygotowania, złożenia i prezentacji próbki:
Oprogramowanie Wykonawcy stanowiące próbkę należy złożyć zgodnie z rozdz. IX SIWZ. Próbka winna być
dostarczona w postaci skompilowanego kodu na płycie CD/DVD lub Pendrive. Będzie uruchamiana na sprzęcie
Wykonawcy, którego parametry nie będą wyższe niż opisane powyżej.
Prezentacja musi zostać przeprowadzona przez jedną osobę, W każdej próbce zostanie sprawdzona ta sama
funkcjonalność.
Kolejność prezentacji poszczególnych Wykonawców będzie następowała zgodnie z numerem złożonej przez
Wykonawcę oferty.
Zamawiający przekaże Wykonawcy zdeponowaną próbkę w miejscu i terminie, w którym ma być
przeprowadzona prezentacja próbki. Wszystkie prowadzone przez Wykonawcę czynności będą wykonywane
pod nadzorem komisji przetargowej. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na
ich wniosek, złożone przez nich próbki.
Przeprowadzenie prezentacji odbędzie się dla wszystkich wykonawców w tym samym terminie tj w dniu
14.6.2019 r. od godz. 9:00. Należy ze sobą zabrać sprzęt informatyczny do prezentacji próbki.
Próbkę należy złożyć Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 1,
III piętro, pok. 307, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, POLSKA w terminie najpóźniej do dnia 13.6.2019 r. do
godz.09:00.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć:
— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące
tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— odpis 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 Pzp,
— oświadczenie 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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211120-2019:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S104
31/05/2019
253729-2019-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 4

31/05/2019 S104
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 4

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,
— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
— wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających,czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Powinno być:
Sposób przygotowania, złożenia i prezentacji próbki:
Zamawiający procedurę złożenia i prezentacji próbki opisał w załączniku nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia
29.5.2019 r.
Próbkę należy złożyć Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 1, III
piętro, pok. 307, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, POLSKA w terminie najpóźniej do dnia 24.6.2019 r. do godz.
09.00.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć:
— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące
tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— odpis 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 Pzp,
— oświadczenie 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,
— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
— wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
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dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających,czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie 5
wykonawcami, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej wykonawców.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 13/08/2019
Powinno być:
Data: 24/08/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/06/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
„Niedostarczenie próbki lub dostarczenie próbki niezawierającej wszystkich wymaganych funkcjonalności lub
próbki wadliwej, niedającej się uruchomić lub na podstawie której nie można uzyskać pozytywnego wyniku testu
(test niezaliczony), będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy
Pzp”.


