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Grudziądz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 545858-N-2019

Data: 10/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny

87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo

Polska, tel. 56 6413400, e-mail sekretariat.dyrekcja@bieganski.org, faks 56 4621334.

Adres strony internetowej (url): www.przetargi.bieganski.org

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a8d85933-ba3c-4fd8-b30d-e0df91...

1 z 4 2019-05-24, 07:46



roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu

ochrony poczty oraz firewall w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Wł. Biegańskiego

w Grudziądzu zgodnie z opisem zamieszczonym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz

warunkami zawartymi w Ogólnych warunkach umowy. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1)

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę, instalację, uruchomienie (według

wytycznych Zamawiającego) oraz szkolenie i obsługę serwisową w okresie gwarancji. 2)

Zaoferowany i dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion

użytkowania, w pierwszej kategorii, spełniający wymagania jakościowe określone przez

producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność

wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 3) Zaoferowany i dostarczany przedmiot

zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce. 4) Wykonawca musi

posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań. 5) Przedmiot

zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta

danego wyrobu, w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów

eksploatacyjnych podczas transportu. 6) Wykonawca zapewni szkolenie pracowników

Zamawiającego (trwające co najmniej 5 dni) w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu

umowy, a po przeprowadzeniu szkolenia zostaną wystawione dla uczestników szkolenia

certyfikaty potwierdzające jego przebycie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia

szkolenia w siedzibie Zamawiającego w termin uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą, a

Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż w terminie 7

dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. Osoby przeprowadzające szkolenie

zobowiązane są posiadać (i okazać na żądanie Zamawiającego) dokumenty potwierdzające

ukończenie kursu uprawniającego do przeprowadzania szkolenia z danego sprzętu wystawione

przez producenta dostarczonego przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno się zakończyć

podpisaniem protokołu przeprowadzonego szkolenia przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 3.

Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez

Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru,

koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy. 4. Użyte do opisu przedmiotu

zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie towaru/normy od określonego producenta służy

jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława
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Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17. 6. Termin realizacji zamówienia: -

dostawa w terminie maksymalnie do 21 dni od dnia zawarcia umowy /chyba, że Wykonawca w

ofercie wskaże inaczej/ - instalacja i uruchomienie, szkolenie w terminie do 7 dni od dnia

dostarczenia

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i

uruchomienie systemu ochrony poczty oraz firewall w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym

im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu zgodnie z opisem zamieszczonym w Opisie przedmiotu

zamówienia oraz warunkami zawartymi w Ogólnych warunkach umowy. 2. Opis przedmiotu

zamówienia: 1) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę, instalację,

uruchomienie (według wytycznych Zamawiającego) oraz szkolenie i obsługę serwisową w

okresie gwarancji. 2) Zaoferowany i dostarczony przedmiot zamówienia powinien być

fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania, w pierwszej kategorii, spełniający wymagania

jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo,

funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 3)

Zaoferowany i dostarczany przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i do

używania w Polsce. 4) Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie

sprzedaży oferowanych rozwiązań. 5) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w

oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta danego wyrobu, w sposób zapewniający

zachowanie jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych podczas transportu. 6)

Wykonawca zapewni szkolenie pracowników Zamawiającego (trwające co najmniej 5 dni) w

zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu umowy, a po przeprowadzeniu szkolenia zostaną

wystawione dla uczestników szkolenia certyfikaty potwierdzające jego przebycie. Wykonawca

zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego w termin

uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu

zamówienia, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu

zamówienia. Osoby przeprowadzające szkolenie zobowiązane są posiadać(i okazać na żądanie

Zamawiającego) dokumenty potwierdzające ukończenie kursu uprawniającego do

przeprowadzania szkolenia z danego sprzętu wystawione przez producenta dostarczonego
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przedmiotu zamówienia lub certyfikaty eksperckie dla inżynierów danych produktów.

Szkolenie powinno się zakończyć podpisaniem protokołu przeprowadzonego szkolenia przez

Zamawiającego oraz Wykonawcę. 3. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot

zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie

Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii

Wykonawcy. 4. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie

towaru/normy od określonego producenta służy jedynie określeniu wymaganych standardów

i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia. 5. Miejsce realizacji zamówienia:

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ul.

Rydygiera 15/17. 6. Termin realizacji zamówienia: - dostawa w terminie maksymalnie do 21

dni od dnia zawarcia umowy /chyba, że Wykonawca w ofercie wskaże inaczej/ - instalacja i

uruchomienie, szkolenie w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-21, godzina: 12:30, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: nie dotyczy Język

lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-29, godzina: 12:30, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: nie dotyczy Język

lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu > polski
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