
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy

im. bł. Marty Wieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowska 31

1.4.2.) Miejscowość: Bochnia

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 615 32 33

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00135911/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-26 14:43

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00125433/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 ust. 1 USTAWY z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego zwana dalej „ustawą”
Z postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego na podstawie Ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
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września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
dla pakietu nr 1:
1) Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub
inne dokumenty w języku polskim. Zamawiający prosi o zaznaczenie w/w dokumentach - zapisów potwierdzających
spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem pakietu i pozycji z załącznika nr 1A do SWZ
2) deklaracji zgodności potwierdzającej oznakowanie przedmiotu znakiem CE
3) dokument potwierdzający wydajności dla oferowanego procesora - test wykonany na podstawie ogólnie dostępnego
oprogramowania - teście PassMark CPU Mark.
4) dokument potwierdzający wydajności dla oferowanej karty graficznej - test wykonany na podstawie ogólnie dostępnego
oprogramowania - teście PassMark Performance Test.
5) dokument potwierdzający spełnienie wymogu 80plus 
6) dokument potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez
producenta oferowanego komputera
7) dokument potwierdzający zgodność z normą ISO 7779 lub równoważną w zakresie mierzenia głośności jednostki
centralnej oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego
(IDLE) 
8) dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu 
9) dokument potwierdzający wyprodukowanie przez producenta zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub równoważną,
10) dokument potwierdzający certyfikację na stronie : http://tcocertified.com/product-finder tj. Certyfikat TCO Edge lub
równoważny
11)dokument potwierdzający spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki, w szczególności zgodności z normą
ISO 1043-4 lub równoważną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
dla pakietu nr 2:
1. dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SWZ tj. Katalog oferowanego
sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku
polskim. Zamawiający prosi o zaznaczenie w dokumentach zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów,
z dopisaniem pakietu i punktu z załącznika nr 1A do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr.
dla pakietu nr 3:
1. certyfikat potwierdzający możliwość użytkowania tabletu w pojazdach tj. spełniający Normy: EKG ONZ nr 10 oraz PN-S-
76020, 
2. certyfikat potwierdzający wytrzymałość zgodną z IP66 / MIL-STD-810H (upadek z 1.8m) / MIL-STD-461G / e-Mark (lub
równoważny) 
3. dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SWZ tj. Katalog oferowanego
sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku
polskim. Zamawiający prosi o zaznaczenie w dokumentach zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów,
z dopisaniem pakietu i punktu z załącznika nr 1A do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr.
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków szczegółowa INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl

Po zmianie: 
dla pakietu nr 1:
1) Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub
inne dokumenty w języku polskim. Zamawiający prosi o zaznaczenie w/w dokumentach - zapisów potwierdzających
spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem pakietu i pozycji z załącznika nr 1A do SWZ
2) deklaracji zgodności potwierdzającej oznakowanie przedmiotu znakiem CE
3) dokument potwierdzający wydajności dla oferowanego procesora - test wykonany na podstawie ogólnie dostępnego
oprogramowania - teście PassMark CPU Mark.
4) dokument potwierdzający wydajności dla oferowanej karty graficznej - test wykonany na podstawie ogólnie dostępnego
oprogramowania - teście PassMark Performance Test.
5) dokument potwierdzający spełnienie wymogu 80plus 
6) dokument potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez
producenta oferowanego komputera
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7) dokument potwierdzający zgodność z normą ISO 7779 lub równoważną w zakresie mierzenia głośności jednostki
centralnej oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego
(IDLE) 
8) dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu 
9) dokument potwierdzający wyprodukowanie przez producenta zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub równoważną,
10) dokument potwierdzający certyfikację na stronie : http://tcocertified.com/product-finder tj. Certyfikat TCO Edge lub
równoważny
11)dokument potwierdzający spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki, w szczególności zgodności z normą
ISO 1043-4 lub równoważną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
w pkt 5,6,8,9,10,11 - Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające ww certyfikaty, deklaracje i
standardy. W przypadku wątpliwości, Zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia ww. certyfikatów i standardów w
formie wydruków.
dla pakietu nr 2:
1. dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SWZ tj. Katalog oferowanego
sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku
polskim. Zamawiający prosi o zaznaczenie w dokumentach zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów,
z dopisaniem pakietu i punktu z załącznika nr 1A do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr.
dla pakietu nr 3:
1. certyfikat potwierdzający możliwość użytkowania tabletu w pojazdach tj. spełniający Normy: EKG ONZ nr 10 oraz PN-S-
76020, 
2. certyfikat potwierdzający wytrzymałość zgodną z IP66 / MIL-STD-810H (upadek z 1.8m) / MIL-STD-461G / e-Mark (lub
równoważny) 
3. dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SWZ tj. Katalog oferowanego
sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku
polskim. Zamawiający prosi o zaznaczenie w dokumentach zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów,
z dopisaniem pakietu i punktu z załącznika nr 1A do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr.
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków szczegółowa INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl

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: 
2022-04-29 11:00

Po zmianie: 
2022-05-02 11:00

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

Przed zmianą: 
2022-04-29 12:00

Po zmianie: 
2022-05-02 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-05-28

Po zmianie: 
2022-05-31
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