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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul.Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Szwarczewska
Tel.: +48 225709460
E-mail: monika.szwarczewska@coi.pl
Faks: +48 225709460
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.coi.pl
Adres profilu nabywcy: www.coi.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa urządzeń peryferyjnych i komputerów dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie dla
projektu Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ, nr sprawy PN-135/18/MS/ZS/UE/III
Numer referencyjny: PN-135/18/MS/ZS/UE

II.1.2)

Główny kod CPV
30213000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. oprogramowanie biurowe (TKP 2.13) – 150 licencji;
b. zestawy komputerowe (TKP 3.4) – 150 szt. w tym:
typ 1 – 120 szt. (stacjonarne)
typ 2 – 2 szt. (stacjonarne)
typ 3 – 28 szt. (przenośne)
c. Urządzenia wielofunkcyjne (TKP 3.2) – 84 szt, w tym:
a) Urządzenia wielofunkcyjne typ 1 – 70 szt.
b) Urządzenia wielofunkcyjne typ 2 – 6 szt.
c) Urządzenia wielofunkcyjne typ 3 – 8 szt.
d. Web Application Firewall - Centrum Danych (TKP 3.7) – 1 szt.
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e. Database Firewall - Centrum Danych (TKP 3.8) – 1 szt.
f. Firewall - Centrum Danych - Centrum Danych (TKP 3.9) – 1 szt.
g. Firewall - Centrum Onkologii (TKP 3.10) – 1 szt.
Przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do siwz:
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) „Dostawa urządzeń peryferyjnych i komputerów
dla Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej Curie” dla projektu: „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny
ZOZ”
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Roentgena
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-128010
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 164-374074
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/08/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej Wykonawca złoży przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ustawa z dnia 18.07.2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
a. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, podana kwotą (liczba w PLN) w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia ww. dokumentu
potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca nie wskazał w jednolitym
dokumencie miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową nie mniejszą niż: 1.500.000,00 PLN
Powinno być:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej Wykonawca złoży przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ustawa z dnia 18.07.2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
a. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, podana kwotą (liczba w PLN) w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia ww. dokumentu
potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca nie wskazał w jednolitym
dokumencie miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową nie mniejszą niż: 1.000.000,00 PLN
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Sekcja IV: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 04/10/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Sekcja IV: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

