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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197494-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Serwery
2018/S 088-197494
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 083-186500)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
29637700000
ul. Oswalda Balzera 15
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Malik
Tel.: +48 182012061
E-mail: przetargi@klinika.net.pl
Faks: +48 182014296
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.klinika.net.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa 1 szt. - serwera bazodanowego z macierzą, 40 szt. - kompletów komputerów, 20 szt. - tabletów
medycznych
Numer referencyjny: STG-271-POIS-2/18

II.1.2)

Główny kod CPV
48820000 - CB19

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia: dostawa 1 szt - serwera bazodanowego z macierzą 40 szt - kompletów komputerów 20
szt – tabletów medycznych
Zakres przedmiotowy realizacji:
— zakup instalację wdrożenie i uruchomienie serwera bazy danych z macierzą dyskową wraz z infrastrukturą
umożliwiającą połączenie urządzeń wchodzących w skład nowego środowiska oraz umożliwiającą połączenie
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z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego; serwer baz danych musi działać jako klaster HA z wykorzystaniem
wirtualizacji systemów oraz systemu kopii zapasowej Wykonawca wraz z dostawą przeprowadzi również
instruktaż w zakresie obsługi oraz eksploatacji całego wdrożonego środowiska,
— zakup licencji systemu informatycznego silnika bazy danych, wirtualizacji oraz środowiska systemów
operacyjnych i uruchomienie oprogramowania w środowisku serwera bazy danych działającego w klastrze HA,
— przeprowadzenie migracji danych bazy z istniejącego środowiska do nowo utworzonego środowiska,
— zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz tabletów.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 083-186500

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej wyceniona do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
opisanych w pkt. 7.I.1-7 i 9-12 SIWZ.
Powinno być:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej wyceniona do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
opisanych w pkt. 7.I.1-7 i 9-14 SIWZ.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonych na stronie internetowej Szpitala
(www.klinika.net.pl) dnia 30.4.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W pkt. 7.I dodaje się w tabelce pkt 14 o brzmieniu:
„oświadczenie o braku poważnego naruszenia obowiązków zawodowych – Załącznik nr 7 do SIWZ”
Powyższa zmiana ma charakter redakcyjny, gdyż obowiązek złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o
powyższym brzmieniu wynika z dołączonego do SIWZ Załącznika nr 7.
2. W pkt. 7.III.1 SIWZ zapis:
„1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I. 1,
składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.”
Zastępuje się zapisem:
„1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I. 2,
składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt
6 ustawy.”
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Powyższy błąd jest błędem redakcyjnym.
3. W Załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy) w § 6 pkt. 6b zapis:
„Załącznik nr 2 (Załącznik nr 5 do SIWZ) – Formularz cenowy”
Zastępuje się zapisem:
„Załącznik nr 2 (Załącznik nr 3a do SIWZ) – Formularz cenowy”
Zmiana ma charakter redakcyjny.
4. Dodaje się do SIWZ Załącznik nr 3a (Załącznik nr 2 do Umowy) – Formularz cenowy. Treść załącznika
znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.klinika.net.pl/przetargi
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