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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403878-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Sprzęt związany z komputerami
2020/S 167-403878

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 147-360965)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. 
Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Kopcińskiego 22
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-153
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. 
Kopcińskiego 22
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl 
Tel.:  +48 426776824
Faks:  +48 426789952
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.barlicki.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. 
Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczn...
Numer referencyjny: 2/ZP/2020

II.1.2) Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych 
e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w projekcie „Wprowadzenie 
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nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w celu 
szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-
administracja i otwarty rząd programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, w ramach Działania 
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 w ramach 
programu operacyjnego Polska cyfrowa (POPC)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o wymogach został określony w 
załącznikach nr 1, 1A do SIWZ, stanowiącymi jej integralną część.

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

25/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 147-360965

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
i. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
lub należycie wykonuje, co najmniej dwie dostawy sprzętu informatycznego na kwotę nie mniejszą niż 450 
000 PLN brutto, w tym co najmniej zestawy komputerowe lub serwery lub macierze oraz posiada autoryzację 
producentów oferowanych urządzeń.
ii. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia – warunek 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca do realizacji zamówienia wskaże co najmniej następującą 
osobę: ekspert ds. infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) – 1 osoba, spełniająca następujący warunek: 
w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych (przez okres nie krótszy 
niż 2 miesiące w każdym z projektów) o wartości co najmniej 450 000 PLN brutto każdy, w których był 
odpowiedzialny za instalację i konfigurację infrastruktury techniczno-systemowej.
Powinno być:
i. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
lub należycie wykonuje, co najmniej dwie dostawy sprzętu informatycznego na kwotę nie mniejszą niż 450 000 
PLN brutto, w tym co najmniej zestawy komputerowe lub serwery lub macierze.
ii. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia – warunek 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca do realizacji zamówienia wskaże co najmniej następującą 
osobę: ekspert ds. infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) – 1 osoba, spełniająca następujący warunek: 
w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych (przez okres nie krótszy 
niż 2 miesiące w każdym z projektów) o wartości co najmniej 450 000 PLN brutto każdy, w których był 
odpowiedzialny za instalację i konfigurację infrastruktury techniczno-systemowej.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 09:00
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Powinno być:
Data: 11/09/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 30/10/2020
Powinno być:
Data: 09/11/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/09/2020
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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