Ogłoszenie nr 540173070-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584837-N-2019
Data: 09/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Krajowy numer identyfikacyjny
00029858300000, ul. ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12
6198601, e-mail zp@dzieciecyszpital.pl, faks 12 6198668.
Adres strony internetowej (url): www.dzieciecyszpital.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca musi
wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał, 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, co najmniej dwie usługi zrealizowane w ramach odrębnych umów, polegające na wykonaniu
usługi nadzoru autorskiego modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica, AMMS, SPI, EDM,
mHosp. Każda z usług winna być o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. Wykonawca może
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP. Zapisy pkt 6.10.
SIWZ stosuje się odpowiednio. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6.5.1.1.
SIWZ, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający lub wykonawca dokona ich przeliczenia
na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający lub
wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca
musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał,
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, co najmniej dwie usługi zrealizowane w ramach odrębnych umów, polegające na wykonaniu
usługi nadzoru autorskiego modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica, AMMS. Każda z
usług winna być o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP. Zapisy pkt 6.10. SIWZ
stosuje się odpowiednio. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6.5.1.1. SIWZ,
wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający lub wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN
według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający lub
wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

