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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298685-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bochnia: Urządzenia sieciowe
2022/S 107-298685

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 095-261922)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty 
Wieckiej
Adres pocztowy: ul. Krakowska 31
Miejscowość: Bochnia
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-700
Państwo: Polska
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl 
Tel.:  +48 146153233
Faks:  +48 146153234
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-bochnia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. 
„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"- Część V
Numer referencyjny: DZ-271-1-10/2022

II.1.2) Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i wdrożeniem klastra 
serwerów do obsługi EDM (część aplikacyjna) – 4 szt., klastra serwerów MSIM – 2 szt.
2) Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu - 
Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na 
podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
Przedmiot podzielony na zadania:
Zadanie 1 - Klaster serwerów MSIM
Zadanie 2 - Klaster serwerów do obsługi EDM (część aplikacyjna),

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/06/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 095-261922

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Powinno być:
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Powinno być:
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunków odpowiednio dla zadania nr 1, 2: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w zakresie 
zdolności zawodowej dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia i które spełniają następujące
wymagania:
1) prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby 
posiadające następujący zestaw certyfikatów:
a) minimum jedna osoba posiadająca ważne certyfikaty wystawiane przez producenta rozwiązania do 
wirtualizacji serwerów VMware vSphere posiadanego przez Zamawiającego, na poziomie minimum VMware 
VCAP Data Center Virtualization Deploy 2021(VMware Certified Advanced Professional Data Center
Virtualization Deploy 2021) lub wyższy*,
b) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat MCSE 2012 lub nowszy wystawiony przez firmę 
Microsoft*,
Powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunków odpowiednio dla zadania nr 1, 2: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w zakresie 
zdolności zawodowej dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia i które spełniają następujące
wymagania:
Zadanie nr 1
1) prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby 
posiadające następujący zestaw certyfikatów:
a) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist - Technology Architect, Midrange 
Storage Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający wiedzę w zakresie projektowania reorganizacji 
połączeń macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego*,
b) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist – Implementation Engineer, 
Unity Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający umiejętności do rekonfiguracji macierzy dyskowych 
posiadanych przez Zamawiającego*.
Zadanie nr 2
2) prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby 
posiadające następujący zestaw certyfikatów:
a) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist - Technology Architect, Midrange 
Storage Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający wiedzę w zakresie projektowania reorganizacji 
połączeń macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego*,
b) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist – Implementation Engineer, 
Unity Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający umiejętności do rekonfiguracji macierzy dyskowych 
posiadanych przez Zamawiającego*,
c) minimum jedna osoba posiadająca ważne certyfikaty wystawiane przez producenta rozwiązania do 
wirtualizacji serwerów VMware vSphere posiadanego przez Zamawiającego, na poziomie minimum VMware 
VCAP Data Center Virtualization Deploy 2021(VMware Certified Advanced Professional Data Center 
Virtualization Deploy 2021) lub wyższy*,
d) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat MCSE 2012 lub nowszy wystawiony przez firmę 
Microsoft*
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału
Zamiast:
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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