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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2
Kraków
31-503
Polska
Tel.: +49 126198668
E-mail: zp@dzieciecyszpital.pl
Faks: +49 126198668
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dzieciecyszpital.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa stacji roboczych dla użytkowników medycznego systemu informatycznego
Numer referencyjny: DZP.271-25/19

II.1.2)

Główny kod CPV
30213000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczych dla użytkowników medycznego systemu
informatycznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do SIWZ. Komputer będzie
wykorzystywany dla potrzeb systemu informatycznego funkcjonującego w szpitalu (aplikacje biznesowe),
aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.
3. Zamawiający zastrzega, iż opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany), rok produkcji 2019r.
5. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt
wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty. Miejsce dostawy: Dział Informatyki Kraków, ul. Strzelecka 2
– 37 sztuk, Dział Informatyki Radziszów, ul. Podlesie 172 – 30 sztuk.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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16/07/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Ludwik2
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-095067
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 131-321218
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/07/2019

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
I.
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania
ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
II.
Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
III.
Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawies
wobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w
Krakowie, tel. +48 126198601, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl
1.2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w
Krakowie, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Anna.baliga@mcrd.pl
Powinno być:
c.d. do rubryki "Zamiast"
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1
pkt. 12-23 PZP. 2.Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci
Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 5.2. SIWZ) oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ.
2.1. Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
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wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców za siebie wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane
na formularzu JEDZ powinny być złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa
w treści art. 22 ust. 1 PZP.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia tych podmiotów składane na
formularzu JEDZ powinny być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których
mowa w treści art. 22 ust. 1 PZP. 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej
wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. W ramach niniejszego zobowiązania wykonawca zobowiązany jest wykazać, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w związku z
tym, z zobowiązania powinno wynikać:
8.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,6.8.2. Zamawiający
oceni, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwolą na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą,
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 PZP. 9. Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:
9.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 PZP:
9.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
cd. do pkt powyżej w rubryce "Powinno być"
Powinno być:
9.1.2. 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;
9.1.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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10. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa
w art. 25 ust. 1 tj.
10.1. zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ:
a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług zostanie udostępniony wraz z wezwaniem do
złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt. 6.9. SIWZ.
b)dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
11. Dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:
11.1. Wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html potwierdzający osiągniętą liczbę
punktów w teście PassMark wyniku Average CPU Mark dla oferowanego procesora (wydruk potwierdzający
ilość punktów w teście, zaoferowane w załączniku nr 1B do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)).
11.2. wydruk ze strony https://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html potwierdzający osiągnięta
liczbe punktów w teście PassMark G3D Mark dla oferowanej karty graficznej
11.3. Certyfikaty/deklaracje:
a) Certyfikat jakości min. ISO 9001 na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis lub równoważny.
Zamawiający wymaga dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był
wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) aby Producent
posiadał w/w certyfikaty lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się
poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. Zamawiający dopuszcza dokument w
języku angielskim lub oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie wyżej opisanego wymogu.
b) deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC oznaczenia CE dla
oferowanego komputera All-In-One. Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim lub oświadczenia
wykonawcy potwierdzające spełnienie wyżej opisanego wymogu. 12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
punkcie 6.9.1.1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. 13. Dokumenty, o których mowa w
punkcie 6.16. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.16 SIWZ, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
cd. do pkt powyżej w rubryce "Powinno być"
Powinno być:
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument,
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o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w punkcie 6.9.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w punkcie 6.16. SIWZ, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. 15. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt.
6.9.2.1. SIWZ, wyrażone będą w innej walucie niż w PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według
średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według
ostatniej tabeli kursów NBP opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. 16. Stosownie do §16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Interpretacja treści dokumentów lub oświadczeń składanych w języku obcym wraz z tłumaczeniem
na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenia.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

