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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247169-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery osobiste
2019/S 102-247169
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 164-374074)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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:
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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.
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:
24/05/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 164-374074

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:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia, n/w dokumentów
potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
1.1. dla zestawów komputerowych:
a) Certyfikaty dla oferowanego przedmiotu zamówienia: ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star,
ISO 9001:2000 lub równoważnych certyfikatów systemów zarządzania jakością dla producenta sprzętu;
b) Deklaracje zgodności CE;
c) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia
1.2. dla urządzeń wielofunkcyjnych:
a)Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia
1.3. dla Web Application Firewall - Centrum Danych:
a) poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać certyfikaty: ICSA lub EAL4
lub równoważne
b) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia
1.4. dla Database Firewall - Centrum Danych:
a) poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać certyfikaty: ICSA lub EAL4
lub równoważne

28/05/2019
S102
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/6

Dz.U./S S102
28/05/2019
247169-2019-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

3/6

b) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia
1.5. dla Firewall - Centrum Onkologii:
a) poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać certyfikaty: ICSA lub EAL4
lub równoważne
b) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia.
2. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
2.1. Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych
wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru
sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w
oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).
2.2. Potwierdzenie wniesienia wadium.
2.3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do siwz.
3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie. Dokument zabezpieczenia składany w formie gwarancji bankowej /
ubezpieczeniowej lub poręczeniach musi zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Powinno być:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia, n/w dokumentów
potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
1.1. dla zestawów komputerowych (TKP: 3.4):
a) Certyfikaty dla oferowanego przedmiotu zamówienia: ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star,
ISO 9001:2000 lub równoważnych certyfikatów systemów zarządzania jakością dla producenta sprzętu;
b) Deklaracje zgodności CE;
c) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia
1.2. dla urządzeń wielofunkcyjnych/skanerów (TKP: 3.2):
a)Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia
1.3. dla Web Application Firewall - Centrum Danych (TKP: 3.7):
a) poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać certyfikaty: ICSA lub EAL4
lub równoważne
b) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia
1.4. dla Database Firewall - Centrum Danych (TKP: 3.8):
a) poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać certyfikaty: ICSA lub EAL4
lub równoważne
b) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia
1.5. dla Firewall - Centrum Danych (TKP: 3.9):
a) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia.
1.6. dla Firewall - Centrum Onkologii (TKP: 3.10):
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a) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia.
2. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
2.1. Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych
wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru
sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w
oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).
2.2. Potwierdzenie wniesienia wadium.
2.3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie. Dokument zabezpieczenia składany w formie gwarancji bankowej /
ubezpieczeniowej lub poręczeniach musi zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
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.
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”
Powinno być:
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) skaner typ 1 – 6 szt.
c) skaner typ 2 – 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.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
I termin składania/otwarcia ofert - 4.10.2018 (nr ogłoszenia o zamówieniu: 2018/S 164-374074);
II termin składania/otwarcia ofert - 22.10.2018 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych
informacji: 2018/S 191-431780);
III termin składania/otwarcia ofert - 5.11.2018 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych
informacji: 2018/S 205-467901);
IV termin składania/otwarcia ofert - 20.11.2018 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub
dodatkowych informacji: 2018/S 213-488270);
V termin składania/otwarcia ofert - 7.12.2018 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych
informacji: 2018/S 224-512632);
VI termin składania/otwarcia ofert - 27.12.2018 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub
dodatkowych informacji: 2018/S 237-541263);
VII termin składania/otwarcia ofert - 25.1.2019 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub
dodatkowych informacji: 2018/S 248-573300);
VIII termin składania/otwarcia ofert - 8.2.2019 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych
informacji: 2019/S 018-038381);
IX termin składania/otwarcia ofert - 25.2.2019 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych
informacji: 2019/S 029-064769);
X termin składania/otwarcia ofert - 29.3.2019 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych
informacji: 2019/S 041-092881);
XI termin składania/otwarcia ofert - 15.4.2019 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych
informacji: 2019/S 065-151480);
XII termin składania/otwarcia ofert - 20.5.2019 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub
dodatkowych informacji: 2019/S 076-180765);
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XIII termin składania/otwarcia ofert - 3.6.2019 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych
informacji: 2019/S 097-234581).
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