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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254932-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Racibórz: Serwery
2022/S 093-254932

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 081-217436)

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

Oficjalna nazwa: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
Adres pocztowy: ul. Gamowska 3
Miejscowość: Racibórz
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kalina Barlik
E-mail: przetargi@szpital-raciborz.org 
Tel.:  +48 327555077
Faks:  +48 327555049
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital-raciborz.org
Adres profilu nabywcy: http://miniportal.uzp.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa serwerów na potrzeby doposażenia i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu 
pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym
Numer referencyjny: 12/2022

II.1.2) Główny kod CPV
48820000 Serwery

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów na potrzeby doposażenie i rozbudowy infrastruktury 
teleinformatycznej realizacji projektu pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-
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zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu oraz migracja danych Infomedica do systemu 
Amms. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
Uzupełniający kod CPV:
•48820000-2 –Serwery,
•48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne,
•30200000-1- Urządzenia komputerowe,
•30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID),
•31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne,
•32420000-3- Urządzenia sieciowe,
•48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
•48612000-1 - System zarządzania bazą danych,
•48614000-5 - System pozyskiwania danych,
•72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania,
•72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego.

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

10/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 081-217436

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował:
-co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu sprzętu komputerowego, które obejmowało 
co najmniej: dostawę i wdrożenie serwerów lub macierzy dyskowej oraz sprzętu sieciowego, każde na kwotę co 
najmniej 400.000,00 złotych brutto
-co najmniej dwa zamówienia polegające na wdrożeniu lub migracji usługi katalogowej dla co najmniej 100 
użytkowników w ramach jednego wdrożenia. Każda usługa na kwotę minimum 30.000,00 złotych brutto.
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia 
w tym:
-Specjalisty ds. wdrażania systemów wirtualizacji - co najmniej 1 osoba posiadającą doświadczenie w zakresie 
wdrażania posiadanego przez Zamawiającego systemu wirtualizacji wskazanego w załączniku nr 7 do SWZ, 
tj. brał udział w co najmniej 3 wdrożeniach w polegających na wdrożeniu i konfiguracji systemu wirtualizacji 
w trybie HA, posiadającą certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności we wdrażaniu i konfiguracji systemu 
wirtualizacji zgodnie z zaoferowanym systemem wirtualizacji.
-Specjalista inżynier – co najmniej 1 osoba posiadająca aktualny certyfikat techniczny potwierdzający posiadane 
kompetencje techniczne w zakresie konfiguracji i zarządzania przełącznikami. Na potwierdzenie wymaganych 
kompetencji, Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego certyfikatu technicznego wystawionego przez 
producenta oferowanych przełączników.
Powinno być:
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Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował:
-co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu sprzętu komputerowego, które obejmowało 
co najmniej: dostawę i wdrożenie serwerów lub macierzy dyskowej oraz sprzętu sieciowego, każde na kwotę co 
najmniej 400.000,00 złotych brutto
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia 
w tym:
-Specjalisty ds. wdrażania systemów wirtualizacji - co najmniej 1 osoba posiadającą doświadczenie w zakresie 
wdrażania posiadanego przez Zamawiającego systemu wirtualizacji wskazanego w załączniku nr 7 do SWZ, 
tj. brał udział w co najmniej 3 wdrożeniach w polegających na wdrożeniu i konfiguracji systemu wirtualizacji 
w trybie HA, posiadającą certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności we wdrażaniu i konfiguracji systemu 
wirtualizacji zgodnie z zaoferowanym systemem wirtualizacji.
-Specjalista inżynier – co najmniej 1 osoba posiadająca aktualny certyfikat techniczny potwierdzający posiadane 
kompetencje techniczne w zakresie konfiguracji i zarządzania przełącznikami. Na potwierdzenie wymaganych 
kompetencji, Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego certyfikatu technicznego wystawionego przez 
producenta oferowanych przełączników.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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