
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o. –

Infrastruktura sprzętowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY "BUCZE" W GÓRKACH WIELKICH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.2.) Oddział zamawiającego: ZP

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072340754

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Harcerska 31

1.4.2.) Miejscowość: Górki Wielkie

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-436

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@osrodek-bucze.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osrodek-bucze.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00189109/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-01 13:32

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00170401/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający będzie żądał przedstawienia następujących
środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem Zamawiającemu,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem Zamawiającemu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
chyba, że Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, gdzie Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
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i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
4) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysoko 400 000,00 zł,
5) wykazu dostaw:
a) wykaz co najmniej 3 dostaw w które wchodziły co najmniej 3 różne pozycje spośród objętych Zamówieniem (za wyjątkiem
urządzeń UPS) o wartości dostawy min. 400 000,00 zł każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
6) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób skierowanych do realizacji:
a) architekt systemów informatycznych - 1 osoba posiadająca następujące kompetencje:
• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w roli architekta podczas realizacji projektów/ zamówień o charakterze
informatycznym,
• posiadać doświadczenie w uczestniczeniu w minimum 2 (dwóch) projektach w którym przygotowywano projekt techniczny
w zakresie urządzeń sieciowych, serwerów i macierzy i wartość każdego z nich wynosiła minimum 500 000 zł brutto,
• posiada certyfikat Network Security Administrator lub równoważny

Przez certyfikaty równoważne (lub dokumenty równoważne dla certyfikatów), o których mowa powyżej Zamawiający
rozumie certyfikat, który jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co
jest rozumiane jako certyfikat dotyczący:
a. analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli której dotyczy certyfikat;
b. analogicznego stopnia poziomu kompetencji;
c. analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu.

7) autoryzacja producenta serwerów dla Wykonawcy/Podwykonawcy świadczącego usługi serwisowe dla dostarczanych
urządzeń.
8) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, które będą bezpośrednio wykonywały usługę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

Po zmianie: 
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający będzie żądał przedstawienia następujących
środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem Zamawiającemu,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem Zamawiającemu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
chyba, że Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, gdzie Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
4) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysoko 400 000,00 zł,
5) wykazu dostaw:
a) wykaz co najmniej 3 dostaw w które wchodziły co najmniej 3 różne pozycje spośród objętych Zamówieniem (za wyjątkiem
urządzeń UPS) o wartości dostawy min. 400 000,00 zł każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli
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Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
6) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób skierowanych do realizacji:
a) architekt systemów informatycznych - 1 osoba posiadająca następujące kompetencje:
• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w roli architekta podczas realizacji projektów/ zamówień o charakterze
informatycznym,
• posiadać doświadczenie w uczestniczeniu w minimum 2 (dwóch) projektach w którym przygotowywano projekt techniczny
w zakresie urządzeń sieciowych, serwerów i macierzy i wartość każdego z nich wynosiła minimum 500 000 zł brutto,
• posiada certyfikat Network Security Administrator lub równoważny

Przez certyfikaty równoważne (lub dokumenty równoważne dla certyfikatów), o których mowa powyżej Zamawiający
rozumie certyfikat, który jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co
jest rozumiane jako certyfikat dotyczący:
a. analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli której dotyczy certyfikat;
b. analogicznego stopnia poziomu kompetencji;
c. analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu.

7) autoryzacja producenta serwerów lub autoryzowanego Partnera serwisowego producenta serwerów dla
Wykonawcy/Podwykonawcy świadczącego usługi serwisowe dla dostarczanych urządzeń.
8) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, które będą bezpośrednio wykonywały usługę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-06-03 10:00

Po zmianie: 
2022-06-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-06-03 12:00

Po zmianie: 
2022-06-07 12:00
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