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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
znany) _____
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

Kod pocztowy: 44-330

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 324784548

Osoba do kontaktów: Katarzyna Cieślak, Marta Bajor
E-mail: zp@wss2.pl

Faks: +48 324784549

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.wss2.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawy zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. DZP/38/382-26/14.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego
zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” Przedmiot zamówienia będzie
realizowany w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana
Pawła II 7 oraz przy ul. Krasickiego 21.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety:
Pakiet 1 - Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej;
Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, wdrożenie
oprogramowania, szkolenie pracowników z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w załączonych do SIWZ pakietach:
a) Pakiet 1 – Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący
Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz wymagania dla pakietu 1 wg załącznika nr 10 do SIWZ.
b) Pakiet 2 – Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, wdrożenie
oprogramowania, szkolenie pracowników z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego. Opis techniczny
dla pakietu 2, stanowiący Załącznik Nr 11 do SIWZ oraz wymagania dla pakietu 2 wg. Załącznika nr 12 do
SIWZ.
Ogólny zakres przedmiotu zamówienia zamówienia obejmuje:
Pakiet 1:
Zaprojektowanie i wykonanie sici komputerowej;
Pakiet 2
a)Dostawa wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowania;
b)Przeniesienie aktualnie użytkowanych przez zamawiającego baz danych do wdrażanego systemu
informatycznego;
c)Dostawa silników bazy danych w oparciu o które to oprogramowania ma działać wraz z niezbędna liczbą
licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczonych przez Wykonawcę w
ramach postępowania;
d)Dostawa licencji systemowego oprogramowania serwerowego ( w tym sieciowych systemów operacyjnych
niezbędnego do uruchomienia oprogramowania aplikacyjnego
e)Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania
f)Szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania
bazodanowego, systemowego.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71320000
30200000
30214000
30232000
32420000
32422000
32424000
45000000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Słownik główny
45210000
45215140
45300000
45310000
45311200
45314320
45315600
45317300
45320000
45343000
45400000
45410000
45442100
48200000
48421000
48600000
48700000
48800000
72000000
72230000
72263000
72265000
72268000
72710000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZP/38/382-26/14
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_mira40
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-063823 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 096-167488 z dnia: 20/05/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
15/05/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Zamawiający żąda od Wykonawców Zamawiający żąda od Wykonawców
III.1.1)
wniesienia wadium przed upływem wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert. Na
terminu składania ofert. Na
poszczególne pakiety należy
poszczególne pakiety należy
wnieść wadium w następujących
wnieść wadium w następujących
wysokościach.
wysokościach.
A. dla pakietu 1: 15 000,00 zł;
A. dla pakietu 1: 15 000,00 zł;
B. dla pakietu 2: 30 000,00 zł.
B. dla pakietu 2: 30 000,00 zł.
W przypadku złożenia oferty
W przypadku złożenia oferty
częściowej Wykonawca
częściowej Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w zobowiązany jest wnieść wadium w
kwocie określonej dla
kwocie określonej dla
danej części. W przypadku złożenia danej części. W przypadku złożenia
oferty na kilka części, kwota wadium oferty na kilka części, kwota wadium
stanowi sumę wadiów ustalonych dla stanowi sumę wadiów ustalonych dla
poszczególnych części zamówienia. poszczególnych części zamówienia.
Jeżeli wysokość wniesionego
Jeżeli wysokość wniesionego
wadium będzie niższa niż suma
wadium będzie niższa niż suma
wynikająca
wynikająca
z poszczególnych części
z poszczególnych części
zamówienia, Zamawiający uzna,
zamówienia, Zamawiający uzna,
że wadium nie zostało wniesione w że wadium nie zostało wniesione w
wymaganej
wymaganej
wysokości.
wysokości.
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Wadium może być wniesione
Wadium może być wniesione
zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w
zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w
jednej lub kilku następujących
jednej lub kilku następujących
formach:
formach:
a)pieniądzu,
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub
b)poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że
że
poręczenie kasy jest zawsze
poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielonych przez e)poręczeniach udzielonych przez
podmioty, o których mowa w art.
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada
listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wniesione wadium musi obejmować Wniesione wadium musi obejmować
okres związania ofertą.
okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w formie
Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić przelewem pieniężnej należy wpłacić przelewem
na konto bankowe w Getin Noble
na konto bankowe w Getin Noble
Bank S.A. /
Bank S.A. /
oddział Jastrzębie-Zdrój o numerze oddział Jastrzębie-Zdrój o numerze
91 1560 0013 2341 8722 7000 0002. 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.
Wadium w pozostałych formach
Wadium w pozostałych formach
należy załączyć w formie oryginału należy załączyć w formie oryginału
do oferty i złożyć w sekretariacie
do oferty i złożyć w sekretariacie
Wojewódzkiego Szpitala
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Specjalistycznego Nr 2 w JastrzębiuZdroju, I piętro, pokój A1 do
Zdroju, I piętro, pokój A1 do
25.06.2014 r. do
14.07.2014 r. do
godz. 10:00.
godz. 10:00.
Zobowiązanie do zapłaty wadium
Zobowiązanie do zapłaty wadium
wniesionego w formie innej aniżeli wniesionego w formie innej aniżeli
pieniężnej winno:
pieniężnej winno:
a) obejmować uwarunkowania
a) obejmować uwarunkowania
zawarte w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 zawarte w art. 46 ust. 4a oraz art. 46
ust. 5 pkt. 1, 3 ustawy PZP tj.:
ust. 5 pkt. 1, 3 ustawy PZP tj.:
- wykonawca w odpowiedzi na
- wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art.26 wezwanie, o którym mowa w art.26
ust. 3 nie złożył dokumentów, o
ust. 3 nie złożył dokumentów, o
których
których
mowa w art. 25 ust.1 lub
mowa w art. 25 ust.1 lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni pełnomocnictw, chyba że udowodni
że wynika to z przyczyn nie leżących że wynika to z przyczyn nie leżących
po jego
po jego
stronie.
stronie.
- wykonawca odmówił podpisania
- wykonawca odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia
umowy w sprawie zamówienia
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publicznego na warunkach
określonych w
ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie
wykonawcy.
b)gwarantować wypłatę wadium
na każde pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego w sposób
bezwarunkowy.
Wykonawca, który nie wniesie
wadium na zasadach określonych w
specyfikacji zostanie wykluczony z
postępowania/ jego oferta zostanie
odrzucona/.
Zamawiający zwróci lub zatrzyma
wadium na zasadach określonych w
art. 46 ustawy PZP.
Dokumenty potwierdzające
wniesienie wadium w formach
wskazanych w pkt 10.2. ppkt b) c) d)
e) powinny w
szczególności zawierać
bezwarunkowe zobowiązanie
poręczyciela lub gwaranta do
zaspokojenia roszczeń
Zamawiającego związanych z
prawem do zatrzymania wadium w
sytuacjach wskazanych w zapisie
art. 46 ust.
4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113,
poz.
759).
Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, Zamawiającego zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy
rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku
bankowego ora prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz odsetkami:
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w

publicznego na warunkach
określonych w
ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie
wykonawcy.
b)gwarantować wypłatę wadium
na każde pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego w sposób
bezwarunkowy.
Wykonawca, który nie wniesie
wadium na zasadach określonych w
specyfikacji zostanie wykluczony z
postępowania/ jego oferta zostanie
odrzucona/.
Zamawiający zwróci lub zatrzyma
wadium na zasadach określonych w
art. 46 ustawy PZP.
Dokumenty potwierdzające
wniesienie wadium w formach
wskazanych w pkt 10.2. ppkt b) c) d)
e) powinny w
szczególności zawierać
bezwarunkowe zobowiązanie
poręczyciela lub gwaranta do
zaspokojenia roszczeń
Zamawiającego związanych z
prawem do zatrzymania wadium w
sytuacjach wskazanych w zapisie
art. 46 ust.
4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113,
poz.
759).
Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, Zamawiającego zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy
rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku
bankowego ora prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz odsetkami:
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w
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art.26 ust.3, nie złożył dokumentów
lub
oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn
nie leżących po jego stronie,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie
wykonawcy.
- nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Zamawiający zaleca, aby w
przypadku wniesienia wadium
formie:
a) pieniężnej – dokument
potwierdzający wniesienie wadium
został załączony do oferty,
b) innej niż pieniądz, oryginał
dokumentu został złożony w
oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.

art.26 ust.3, nie złożył dokumentów
lub
oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn
nie leżących po jego stronie,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie
wykonawcy.
- nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Zamawiający zaleca, aby w
przypadku wniesienia wadium
formie:
a) pieniężnej – dokument
potwierdzający wniesienie wadium
został załączony do oferty,
b) innej niż pieniądz, oryginał
dokumentu został złożony w
oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4)

Zamiast:

Powinno być:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8)

Zamiast:

Powinno być:

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 25/06/2014 (dd/mm/rrrr)
Godzina

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 14/07/2014 (dd/mm/rrrr)
Godzina

IV.3.4) Termin składania ofert lub
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
w postępowaniu:
Data: 25/06/2014 Godzina: 10:00
Data: 14/07/2014 Godzina: 10:00

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
25/06/2014
IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/07/2014
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Powinno być:
14/07/2014
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
25/06/2014
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-088847
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