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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres pocztowy: ul. Kościelna 136

Miejscowość: Parczew Kod
pocztowy:

21-200

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: +48 833552113

Osoba do
kontaktów: Marianna Korniluk PL-21-200 Parczew

E-mail: zaopspzozparczew@wp.pl Faks: +48 833552113

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.spzozparczew.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Informatyzacja SPZOZ w Parczewie i zakup sprzętu komputerowego i sieciowego

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: routera, konsoli, komputerów, drukarek, czytników, serwerów, zasilaczy
UPS, systemu informatycznego w części medycznej i administracyjnej wraz z jego wdrożeniem, systemu PACS/
RIS, modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej z dedykowaną siecią elektryczną na podstawie załączonego
przedmiaru robót i dokumentacji technicznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Parczewie w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo na załączonych formularzach załącznika nr 2 do
siwz.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 32400000

Dodatkowe przedmioty 30200000

51610000

72260000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
SPZOZ.V.ZP-3520/7/2011

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_parczew

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-106731 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
147-244475

z dnia
03/08/2011

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2011 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

III.2.1) III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów: 1. O
udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania zgodnie z art.
24 Pzp oraz spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień
do wykonywania określonej
działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.

III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów: 1. O
udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania zgodnie z art.
24 Pzp oraz spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień
do wykonywania określonej
działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.



5/ 15 ENOTICES_parczew 05/08/2011- ID:2011-109882 Formularz standardowy 14 — PL
Informatyzacja SPZOZ w Parczewie i zakup sprzętu komputerowego i sieciowego

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

2) posiadania wiedzy i
doświadczenia tj. należycie
wykonali w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy w tym
okresie:
a) co najmniej 1 zamówienie
zrealizowane dla jednostki
ochrony zdrowia o wartości
łącznej minimum 800 000,00
PLN brutto (osiemset tysięcy
złotych) o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia,
tj. obejmujące łącznie
swoim zakresem minimum:
dostawę i wdrożenie systemu
informatycznego obejmującego
„część medyczną - białą” (z
interfejsem użytkownika
końcowego opartego o
technologie WWW) oraz „część
administracyjną - szarą” dla
zakładów opieki zdrowotnej
udzielających całodobowych
szpitalnych świadczeń
zdrowotnych, o wielkości
minimum 200 łóżek wg rejestru
CSIOZ (Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony
Zdrowia) oraz przedstawi
dokumenty potwierdzające
należyte ich wykonanie.
Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające należyte
wykonanie zamówienia,
odnoszące się wyłącznie
do oferowanego systemu
informatycznego oraz
b) co najmniej 1 zamówienie
obejmujące minimum budowę/
rozbudowę sieci strukturalnej
oraz dostawę sprzętu
komputerowego dla szpitala
posiadającego co najmniej
dwa budynki połączone
siecią komputerową, o
wielkości minimum 200
łóżek wg rejestru CSIOZ
oraz przedstawi dokumenty
potwierdzające należyte ich
wykonanie, oraz
c) minimum 1 dostawę
i wdrożenie systemu
informatycznego HIS/RIS/PACS
oraz przedstawi dokumenty

2) posiadania wiedzy i
doświadczenia tj. należycie
wykonali w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy w tym
okresie:
a) co najmniej 1 zamówienie
zrealizowane dla jednostki
ochrony zdrowia o wartości
łącznej minimum 800 000,00
PLN brutto (osiemset tysięcy
złotych) o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia,
tj. obejmujące łącznie
swoim zakresem minimum:
dostawę i wdrożenie systemu
informatycznego obejmującego
„część medyczną - białą” (z
interfejsem użytkownika
końcowego opartego o
technologie WWW) oraz „część
administracyjną - szarą” dla
zakładów opieki zdrowotnej
udzielających całodobowych
szpitalnych świadczeń
zdrowotnych, o wielkości
minimum 200 łóżek wg rejestru
CSIOZ (Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony
Zdrowia) oraz przedstawi
dokumenty potwierdzające
należyte ich wykonanie.
Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające należyte
wykonanie zamówienia,
odnoszące się wyłącznie
do oferowanego systemu
informatycznego oraz
b) co najmniej 1 zamówienie
obejmujące minimum budowę/
rozbudowę sieci strukturalnej
oraz dostawę sprzętu
komputerowego dla szpitala
posiadającego co najmniej
dwa budynki połączone
siecią komputerową, o
wielkości minimum 200
łóżek wg rejestru CSIOZ
oraz przedstawi dokumenty
potwierdzające należyte ich
wykonanie, oraz
c) minimum 1 dostawę
i wdrożenie systemu
informatycznego HIS/RIS/PACS
oraz przedstawi dokumenty
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

potwierdzające należyte jej
wykonanie.
Zamawiający uzna, spełnienie
warunku z pkt b oraz
c również w sytuacji, gdy
Wykonawca wykaże, że wykonał
te zamówienia w ramach co
najmniej jednej dostawy z pkt a.
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej
i finansowej tj. posiadają
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie
mniejszej niż – 500 000 PLN.
2. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
zostanie dokonana wg formuły
spełnia, nie spełnia w
oparciu o informacje zawarte
w załączonych do oferty
dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w rozdz. V
SIWZ.
A. Oświadczenia i dokumenty
w celu wykazania spełniania
warunków udziału w
postępowaniu.
1. Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków z art.
22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz wykonanych dostaw
w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy -
w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców (SIWZ
rozdział II pkt 1 ppkt 2)
oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy
zostały wykonane należycie,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SIWZ.
3. Informacja banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca
wysokość posiadanych środków

potwierdzające należyte jej
wykonanie.
Zamawiający uzna, spełnienie
warunku z pkt b oraz
c również w sytuacji, gdy
Wykonawca wykaże, że wykonał
te zamówienia w ramach co
najmniej jednej dostawy z pkt a.
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – Zamawiający
uzna spełnienie warunku
udziału w postępowaniu, jeżeli
Wykonawca dysponuje osobami
posiadającymi co najmniej
kwalifikacje, wykształcenie i
doświadczenie, jak niżej:
a) Kierownik projektu,
osoba posiadająca co
najmniej wykształcenie wyższe
informatyczne/techniczne oraz
minimum 3–letnie
doświadczenie w zarządzaniu
projektami informatycznymi,
potwierdzone posiadaniem
certyfikatu np. PRINCE
2 lub równoważny w
zakresie zarządzania projektami
informatycznymi oraz we
wdrożeniu co najmniej
1 informatycznego systemu
szpitalnego o wartości minimum
800 000,00 zł brutto (osiemset
tysięcy złotych) o charakterze
podobnym do przedmiotu
zamówienia, tj. obejmującego
„część medyczną - białą” oraz
„część administracyjną - szarą”
dla zakładów opieki zdrowotnej
udzielających całodobowych
szpitalnych świadczeń
zdrowotnych;
b) Administrator Baz Danych,
osoba posiadająca co
najmniej wykształcenie wyższe
informatyczne/techniczne oraz
minimum 3-letnie doświadczenie
na danym stanowisku
oraz certyfikat w zakresie
administracji oferowanym
serwerem bazy danych na
poziomie zaawansowanym,
oraz
certyfikat z administracji
oferowanym systemem
operacyjnym na poziomie
podstawowym
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert (SIWZ rozdz. II
pkt 1 ppkt 4).
4. Wykonawca w sytuacji,
gdy będzie polegał na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów (niezależnie
od charakteru prawnego
łączących ich stosunków)
jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia i przedstawi w tym
celu, w szczególności pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich
przy wykonaniu przedmiotowego
zamówienia.
5. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej
i ekonomicznej może
przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
B. Oświadczenia i dokumenty w
celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
1. Oświadczenie Wykonawcy, o
braku podstaw do wykluczenia
z powodu nie spełnienia
warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w

c) Administrator Systemów
Operacyjnych, osoba
posiadająca wykształcenie
wyższe informatyczne/
techniczne oraz minimum 3-
letnie doświadczenie na danym
stanowisku oraz certyfikat
w zakresie administracji
oferowanym systemem
operacyjnym na poziomie
zaawansowanym
d) Administrator Sieci
komputerowych, osoba
posiadająca wykształcenie
wyższe informatyczne/
techniczne oraz minimum 3-
letnie doświadczenie na danym
stanowisku oraz certyfikat
w zakresie administracji
oferowanym systemem
operacyjnym na poziomie
zaawansowanym
oraz
certyfikat z administracji sieciami
komputerowymi na poziomie
podstawowym
4) sytuacji ekonomicznej
i finansowej tj. posiadają
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie
mniejszej niż – 500 000 PLN.
2. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
zostanie dokonana wg formuły
spełnia, nie spełnia w
oparciu o informacje zawarte
w załączonych do oferty
dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w rozdz. V
SIWZ.
A. Oświadczenia i dokumenty
w celu wykazania spełniania
warunków udziału w
postępowaniu.
1. Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków z art.
22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz wykonanych dostaw
w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy -
w tym okresie, z podaniem
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
5. Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6. Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w punktach 2-4 i 6 składa:

ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców (SIWZ
rozdział II pkt 1 ppkt 2)
oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy
zostały wykonane należycie,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SIWZ.
3. Wykaz osób w zakresie
wskazanym w rozdz. II pkt. 1
ppkt. 3, zgodnie z załącznikiem
nr 10 do siwz.
4. Informacja banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert (SIWZ rozdz. II
pkt 1 ppkt 4).
5. Wykonawca w sytuacji,
gdy będzie polegał na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów (niezależnie
od charakteru prawnego
łączących ich stosunków)
jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia i przedstawi w tym
celu, w szczególności pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich
przy wykonaniu przedmiotowego
zamówienia.
6. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej
i ekonomicznej może
przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
B. Oświadczenia i dokumenty w
celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

1) dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości -
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o
zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o
którym mowa w punkcie
5 składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania
osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
- wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o
których mowa w punkcie 7-8
zastępuje się je dokumentami
zawierającymi oświadczenie
złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
1. Oświadczenie Wykonawcy, o
braku podstaw do wykluczenia
z powodu nie spełnienia
warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
5. Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
10. W przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
osoby, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem
składania ofert. Jeżeli w miejscu
zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentami
zawierającymi oświadczenie
złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.

Prawo zamówień publicznych,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6. Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w punktach 2-4 i 6 składa:
1) dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości -
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o
zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o
którym mowa w punkcie
5 składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania
osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
- wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o
których mowa w punkcie 7-8
zastępuje się je dokumentami
zawierającymi oświadczenie
złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
10. W przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
osoby, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem
składania ofert. Jeżeli w miejscu
zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentami
zawierającymi oświadczenie
złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.

III.2.3) III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenie należy

III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenie należy
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

dołączyć wykaz wykonanych
dostaw w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy w tym
okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego,
że dostawy zostały wykonane
należycie zgodnie z załącznikiem
nr 7 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów
Zamawiający uzna iż
Wykonawca posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenie jeżeli
wykaże, że należycie wykonał w
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest
krótszy w tym okresie:
a) co najmniej 1 zamówienie
zrealizowane dla jednostki
ochrony zdrowia o wartości
łącznej minimum 800 000,00
PLN brutto (osiemset tysięcy
złotych) o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia,
tj. obejmujące łącznie
swoim zakresem minimum:
dostawę i wdrożenie systemu
informatycznego obejmującego
„część medyczną - białą” (z
interfejsem użytkownika
końcowego opartego o
technologie WWW) oraz „część
administracyjną - szarą” dla
zakładów opieki zdrowotnej
udzielających całodobowych
szpitalnych świadczeń
zdrowotnych, o wielkości
minimum 200 łóżek wg rejestru
CSIOZ (Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony
Zdrowia) oraz przedstawi
dokumenty potwierdzające
należyte ich wykonanie.
Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające należyte
wykonanie zamówienia,
odnoszące się wyłącznie
do oferowanego systemu
informatycznego oraz

dołączyć wykaz wykonanych
dostaw w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy w tym
okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego,
że dostawy zostały wykonane
należycie zgodnie z załącznikiem
nr 7 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów
Zamawiający uzna iż
Wykonawca posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenie jeżeli
wykaże, że należycie wykonał w
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest
krótszy w tym okresie:
a) co najmniej 1 zamówienie
zrealizowane dla jednostki
ochrony zdrowia o wartości
łącznej minimum 800 000,00
PLN brutto (osiemset tysięcy
złotych) o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia,
tj. obejmujące łącznie
swoim zakresem minimum:
dostawę i wdrożenie systemu
informatycznego obejmującego
„część medyczną - białą” (z
interfejsem użytkownika
końcowego opartego o
technologie WWW) oraz „część
administracyjną - szarą” dla
zakładów opieki zdrowotnej
udzielających całodobowych
szpitalnych świadczeń
zdrowotnych, o wielkości
minimum 200 łóżek wg rejestru
CSIOZ (Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony
Zdrowia) oraz przedstawi
dokumenty potwierdzające
należyte ich wykonanie.
Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające należyte
wykonanie zamówienia,
odnoszące się wyłącznie
do oferowanego systemu
informatycznego oraz
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

b) co najmniej 1 zamówienie
obejmujące minimum budowę /
rozbudowę sieci strukturalnej
oraz dostawę sprzętu
komputerowego dla szpitala
posiadającego co najmniej
dwa budynki połączone
siecią komputerową, o
wielkości minimum 200
łóżek wg rejestru CSIOZ
oraz przedstawi dokumenty
potwierdzające należyte ich
wykonanie, oraz
c) minimum 1 dostawę
i wdrożenie systemu
informatycznego HIS/RIS/PACS
oraz przedstawi dokumenty
potwierdzające należyte jej
wykonanie.
Zamawiający uzna, spełnienie
warunku z pkt b oraz
c również w sytuacji, gdy
Wykonawca wykaże, że wykonał
te zamówienia w ramach co
najmniej jednej dostawy z pkt a.

b) co najmniej 1 zamówienie
obejmujące minimum budowę /
rozbudowę sieci strukturalnej
oraz dostawę sprzętu
komputerowego dla szpitala
posiadającego co najmniej
dwa budynki połączone
siecią komputerową, o
wielkości minimum 200
łóżek wg rejestru CSIOZ
oraz przedstawi dokumenty
potwierdzające należyte ich
wykonanie, oraz
c) minimum 1 dostawę
i wdrożenie systemu
informatycznego HIS/RIS/PACS
oraz przedstawi dokumenty
potwierdzające należyte jej
wykonanie.
Zamawiający uzna, spełnienie
warunku z pkt b oraz
c również w sytuacji, gdy
Wykonawca wykaże, że wykonał
te zamówienia w ramach co
najmniej jednej dostawy z pkt a.
2. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – Zamawiający
uzna spełnienie warunku
udziału w postępowaniu, jeżeli
Wykonawca dysponuje osobami
posiadającymi co najmniej
kwalifikacje, wykształcenie i
doświadczenie, jak niżej:
a) Kierownik projektu,
osoba posiadająca co
najmniej wykształcenie wyższe
informatyczne/techniczne oraz
minimum 3–letnie
doświadczenie w zarządzaniu
projektami informatycznymi,
potwierdzone posiadaniem
certyfikatu np. PRINCE
2 lub równoważny w
zakresie zarządzania projektami
informatycznymi oraz we
wdrożeniu co najmniej
1 informatycznego systemu
szpitalnego o wartości minimum
800 000,00 zł brutto (osiemset
tysięcy złotych) o charakterze
podobnym do przedmiotu
zamówienia, tj. obejmującego
„część medyczną - białą” oraz
„część administracyjną - szarą”
dla zakładów opieki zdrowotnej
udzielających całodobowych
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

szpitalnych świadczeń
zdrowotnych;
b) Administrator Baz Danych,
osoba posiadająca co
najmniej wykształcenie wyższe
informatyczne/techniczne oraz
minimum 3-letnie doświadczenie
na danym stanowisku
oraz certyfikat w zakresie
administracji oferowanym
serwerem bazy danych na
poziomie zaawansowanym,
oraz
certyfikat z administracji
oferowanym systemem
operacyjnym na poziomie
podstawowym
c) Administrator Systemów
Operacyjnych, osoba
posiadająca wykształcenie
wyższe informatyczne/
techniczne oraz minimum 3-
letnie doświadczenie na danym
stanowisku oraz certyfikat
w zakresie administracji
oferowanym systemem
operacyjnym na poziomie
zaawansowanym
d) Administrator Sieci
komputerowych, osoba
posiadająca wykształcenie
wyższe informatyczne/
techniczne oraz minimum 3-
letnie doświadczenie na danym
stanowisku oraz certyfikat
w zakresie administracji
oferowanym systemem
operacyjnym na poziomie
zaawansowanym
oraz
certyfikat z administracji sieciami
komputerowymi na poziomie
podstawowym

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
05/08/2011  (dd/mm/rrrr)
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