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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384697-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Parczew: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 169-384697

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 155-355003)

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościelna 136
Parczew
21-200
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Bzówka, Krzysztof Brańka
Tel.:  +48 833552113
E-mail: zamowienia@spzozparczew.pl 
Faks:  +48 833552113
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozparczew.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie
Numer referencyjny: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2018

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie platformy e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Parczewie w ramach projektu „Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie” w podziale na 3
zadania szczegółowo opisane w załącznikach nr 3a, 3b i 3c do niniejszej SIWZ. Zamówienie współfinansowane
jest w ramach projektu „Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie” nr RPLU.02.01.00-06-0017/17 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2
Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.
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Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść na zaoferowane zadania wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 12 000,00 PLN, słownie: dwanaście tysięcy złotych; Zadanie nr 2 – 12 000,00 PLN, słownie:
dwanaście tysięcy złotych; Zadanie nr 3 – 7 000,00 PLN, słownie: siedem tysięcy złotych.

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

31/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 155-355003

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

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:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp;
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8
Zamawiający - na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp - informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
1) formularz ofertowy sporządzony;
2) aktualne nadzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Oświadczenie JEDZ należy przesłać w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą poczty elektronicznej na
adres email: eprzetargi@spzozparczew.pl ;
3) próbkę oferowanego oprogramowania aplikacyjnego w postaci komputera przenośnego (laptopa) z
zainstalowanymi wybranymi modułami;
4) wypełniony formularz cenowy;
5) wypełnione załączniki nr 3a, 3b i 3c do SIWZ - opis przedm. zamówienia;
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
8) Załącznik nr 10 do SIWZ - Doświadczenie personelu kluczowego (dot. zad. 2).
B) Dokumenty i oświadczenia składane przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego:
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 następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) Wykaz dostaw;
2) Wykaz osób;
3) Deklaracje zgodności CE oraz Certyfikaty: RoHS, CE, RCM (E2376), Certyfikat Platinum dla zasilaczy
serwerów w zad. nr 1;
4) Oświadczenie producenta dot. przejęcia serwisu w zad. nr 1;
5) Certyfikat CE na urządzenia w zad. nr 3;

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355003-2018:TEXT:PL:HTML
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6) Zaświadczenie z UDT w zad. nr 3;
7) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
8) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
9) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
10) 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 Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej:
1) w pkt 7 - 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
2) pkt 8-10- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wykonawca,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Powinno być:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Pzp;
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp.
Zamawiający - na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
1) formularz ofertowy sporządzony;
2) aktualne nadzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Oświadczenie JEDZ należy przesłać w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą poczty elektronicznej na
adres email: eprzetargi@spzozparczew.pl ;
3) próbkę oferowanego oprogramowania aplikacyjnego w postaci komputera przenośnego (laptopa) z
zainstalowanymi wybranymi modułami;
4) wypełniony formularz cenowy;
5) wypełnione załączniki nr 3a, 3b i 3c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia;
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
8) Załącznik nr 10 do SIWZ – Doświadczenie personelu kluczowego (dot. zad. 2).
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B) Dokumenty i oświadczenia składane przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego:
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 następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) wykaz dostaw;
2) wykaz osób;
3) deklaracje zgodności CE oraz Certyfikaty: RoHS, CE, RCM (E2376), Certyfikat Platinum dla zasilaczy
serwerów w zad. nr 1;
4) certyfikat CE na urządzenia w zad. nr 3;
5) zaświadczenie z UDT w zad. nr 3;
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp;
7) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
8) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
9) 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 Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej:
1) w pkt 6 – 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 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp;
2) pkt 7-9 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wykonawca,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


