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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 1a
Miejscowość: Jaroszowiec
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Zbieg
E-mail: sekretariat@wschp.pl 
Tel.:  +48 326428090
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wschp.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital Chorób Płuc i 
Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego
Numer referencyjny: ZP.I.2.224/12/20

II.1.2) Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą 

mailto:sekretariat@wschp.pl
https://www.wschp.pl/


2 / 9

niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Medycznej, w tym:
1) Analiza przedwdrożeniową, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie zamawianego oprogramowania, 
wraz ze szkoleniem personelu zamawiającego;
2) Dostawa następującego oprogramowania:
Repozytorium EDM 1 szt.
Aplikacja Apteczka oddziałowa 5 szt.
Aplikacja Dokumentacja formularzowa 10 szt.
Licencje Aplikacji Ruch Chorych 15 szt.
Aplikacja Pracownia Diagnostyczna 5 szt.
Aplikacja Punkt Pobrań 5 szt.
Moduł integracyjny z systemem laboratoryjnym 1 szt.
Moduł integracyjny z systemem diagnostyki obrazowej PACS 1 szt.
System PACS wraz z 5-letnim nadzorem autorskim 1 szt.
OprogramowanieBazodanowe 1 szt.
System Operacyjny dla serwerów

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

14/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n005fdo2
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-169240
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-613084
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/12/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613084-2020:TEXT:PL:HTML
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niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Medycznej, w tym:
1) analiza przedwdrożeniowa, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie zamawianego oprogramowania, 
wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego;
2) dostawa następującego oprogramowania:
a. repozytorium EDM 1 szt.;
b. aplikacja Apteczka oddziałowa 5 szt.;
c. aplikacja Dokumentacja formularzowa 10 szt.;
d. licencje aplikacji Ruch chorych 15 szt.;
e. aplikacja Pracownia diagnostyczna 5 szt.;
f. aplikacja Punkt pobrań 5 szt.;
g. moduł integracyjny z systemem laboratoryjnym 1 szt.;
h. moduł integracyjny z systemem diagnostyki obrazowej PACS 1 szt.;
i. system PACS wraz z 5-letnim nadzorem autorskim 1 szt.;
j. oprogramowanie bazodanowe 1 szt.;
k. system operacyjny dla serwerów – 2 szt., licencje dostępowe – 70 szt.;
3) wdrożenie ww. systemów zgodnie z przedstawionym w załączniku nr 1.1 zakresem;
4) nadzór autorski EDM oraz HIS na okres 5 lat;
5) dostawa następujących sprzętów:
a. serwer główny obsługi systemu EDM – 1 szt.;
b. macierz dyskowa – 1 szt.;
c. serwer aplikacyjny – 1 szt.;
d. komputer typu desktop – 10 sztuk;
e. switch zarządzalny nr 1 – 1 sztuka;
f. switch zarządzalny nr 2 – 1 sztuka;
g. urządzenie do przechwytywania toru wizyjnego na potrzeby podłączenia urządzeń do PACS – 3 sztuki;
h. szafa serwerowa – 1 szt.;
i. moduł bateryjny do UPS – 1 szt.;
j. zasilacz UPS dla serwerów – 2 szt.
3.3. Zamawiający wymaga integracji dostarczanego oprogramowania i sprzętu z oprogramowaniem obecnie 
posiadanym przez Zamawiającego (wyspecyfikowanym w załączniku nr 1.2 do SIWZ). Wdrożenie dokonane 
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przez Wykonawcę musi gwarantować pełną integrację wszystkich systemów informatycznych funkcjonujących u 
Zamawiającego i tych, które będą u Zamawiającego funkcjonować, po realizacji niniejszego zamówienia.
3.4. Zaoferowane rozwiązania w zakresie oprogramowania musi być zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, na dzień złożenia oferty jak i finalnego odbioru systemu.
3.5. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji zamówienia były 
wyprodukowane przez producenta posiadającego wdrożony system zarządzania jakością zgody z normą co 
najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie projektowania i wytwarzania (produkcji) oprogramowania.
3.6. Zamawiający wymaga, aby wdrożenie oprogramowania było wykonane przez podmiot posiadający 
wdrożony system zarządzania jakością zgody z normą co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie 
usług wdrażania systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych.
3.7. Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprogramowanie umożliwiało późniejszą jego integrację z warstwą 
regionalną MSIM, w tym spełniało wymagania Rekomendacji i specyfikacji dla podmiotów leczniczych – 
partnerów MSIM – określone szczegółowo w ramach załącznika nr 4 do SIWZ.
3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3.9. Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ i załącznikach lub opisie przedmiotu zamówienia znajdują się 
nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo 
można zastosować materiały, towary i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją. 
Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i 
funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu 
zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i 
funkcjonalne nie gorsze niż rozwiązania opisane.
Powinno być:
3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą 
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niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Medycznej, w tym:
1) analiza przedwdrożeniowa, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie zamawianego oprogramowania, 
wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego;
2) dostawa następującego oprogramowania:
a. repozytorium EDM 1 szt.;
b. aplikacja Apteczka oddziałowa 5 szt.;
c. aplikacja Dokumentacja formularzowa 10 szt.;
d. licencje aplikacji Ruch chorych 15 szt.;
e. aplikacja Pracownia diagnostyczna 5 szt.;
f. aplikacja Punkt pobrań 5 szt.;
g. moduł integracyjny z systemem laboratoryjnym 1 szt.;
h. moduł integracyjny z systemem diagnostyki obrazowej PACS 1 szt.;
i. system PACS wraz z 5-letnim nadzorem autorskim 1 szt.;
j. oprogramowanie bazodanowe 1 szt.;
k. system operacyjny dla serwerów – 2 szt., licencje dostępowe – 70 szt.;
3) wdrożenie ww. systemów zgodnie z przedstawionym w załączniku nr 1.1 zakresem;
4) nadzór autorski EDM oraz HIS na okres 5 lat;
5) dostawa następujących sprzętów:
a. serwer główny obsługi systemu EDM – 1 szt.;
b. macierz dyskowa – 1 szt.;
c. serwer aplikacyjny – 1 szt.;
d. komputer typu desktop – 10 sztuk;
e. switch zarządzalny nr 1 – 1 sztuka;
f. switch zarządzalny nr 2 – 1 sztuka;
g. urządzenie do przechwytywania toru wizyjnego na potrzeby podłączenia urządzeń do PACS – 3 sztuki;
h. szafa serwerowa – 1 szt.;
i. moduł bateryjny do UPS – 1 szt.;
j. zasilacz UPS dla serwerów – 2 szt.
3.3. Zamawiający wymaga integracji dostarczanego oprogramowania i sprzętu z oprogramowaniem obecnie 
posiadanym przez Zamawiającego (wyspecyfikowanym w załączniku nr 1.2 do SIWZ). Wdrożenie dokonane 
przez Wykonawcę musi gwarantować pełną integrację wszystkich systemów informatycznych funkcjonujących u 
Zamawiającego i tych, które będą u Zamawiającego funkcjonować, po realizacji niniejszego zamówienia.
3.4. Zaoferowane rozwiązania w zakresie oprogramowania musi być zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, na dzień złożenia oferty jak i finalnego odbioru systemu.
3.5. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji zamówienia były 
wyprodukowane przez producenta posiadającego wdrożony system zarządzania jakością zgody z normą co 
najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie projektowania i wytwarzania (produkcji) oprogramowania.
3.6. WYKREŚLONE
3.7. Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprogramowanie umożliwiało późniejszą jego integrację z warstwą 
regionalną MSIM, w tym spełniało wymagania Rekomendacji i specyfikacji dla podmiotów leczniczych – 
partnerów MSIM – określone szczegółowo w ramach załącznika nr 4 do SIWZ.
3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3.9. Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ i załącznikach lub opisie przedmiotu zamówienia znajdują się 
nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo 
można zastosować materiały, towary i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją. 
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Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i 
funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu 
zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i 
funkcjonalne nie gorsze niż rozwiązania opisane.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 20/03/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 01/04/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/01/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
10.2. Miejsce otwarcia ofert: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa 
1a, 32-310 Jaroszowiec, budynek administracji, przewiązka II piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
10.4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
10.5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
10.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
Powinno być:
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
10.2. Miejsce otwarcia ofert: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa 
1a, 32-310 Jaroszowiec, budynek administracji, przewiązka II piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
10.4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
10.5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
10.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
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Warunki wykluczenia Wykonawców
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania 
określone w art. 24 ust. 1 Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16–20 Pzp, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach 
określonych w art. 24 ust. 8 i 9 Pzp.
4.1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
4.1.1. dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
(przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli 
Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby;
4.1.2. wypełnione i podpisane:
4.1.2.1. formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
4.1.3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ;
4.1.4. w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2:
4.1.4.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. 
Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, 
sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia;
4.1.4.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych 
podmiotów.
4.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 Pzp – tj. obowiązku przekazania przez 
Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
4.3. Dokumenty składane przez Wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione (składane na 
wezwanie Zamawiającego):
4.3.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
4.3.1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny;
4.3.1.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo dokument równoważny;
4.3.1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4.3.1.4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
4.3.2. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę:
— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
— wykaz usług wykonanych oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie;
4.3.3. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań 
określonych przez Zamawiającego:
karty katalogowe każdego z oferowanych urządzeń wskazanych w formularzu ofertowym Wykonawcy.
Deklarację CE lub dokument równoważny dla następujących urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę oraz 
oświadczenie przedstawiciela producenta lub autoryzowanego dystrybutora, potwierdzające, że urządzenie 
pochodzi z autoryzowanego przez producenta urządzenia kanału dystrybucji oraz potwierdzającego ważność 
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uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta dla odbiorców na terenie Polski dla następujących 
urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę:
— serwer główny obsługi systemu EDM,
— macierz dyskowa,
— serwer aplikacyjny,
— komputer typu desktop,
— switch zarządzalny nr 1,
— switch zarządzalny nr 2,
ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej projektowania i wytwarzania (produkcji) 
oprogramowania,
ISO 9001:2008 lub równoważ
Powinno być:
Warunki wykluczenia Wykonawców
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania 
określone w art. 24 ust. 1 Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16–20 Pzp, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach 
określonych w art. 24 ust. 8 i 9 Pzp.
4.1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
4.1.1. dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
(przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli 
Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby;
4.1.2. wypełnione i podpisane:
4.1.2.1. formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
4.1.3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ;
4.1.4. w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2:
4.1.4.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. 
Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, 
sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia;
4.1.4.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych 
podmiotów.
4.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 Pzp – tj. obowiązku przekazania przez 
Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
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Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
4.3. Dokumenty składane przez Wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione (składane na 
wezwanie Zamawiającego):
4.3.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
4.3.1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny;
4.3.1.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo dokument równoważny;
4.3.1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4.3.1.4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
4.3.2. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę:
— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
— wykaz usług wykonanych oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie;
4.3.3. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań 
określonych przez Zamawiającego:
karty katalogowe każdego z oferowanych urządzeń wskazanych w formularzu ofertowym Wykonawcy.
Deklarację CE lub dokument równoważny dla następujących urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę oraz 
oświadczenie przedstawiciela producenta lub autoryzowanego dystrybutora, potwierdzające, że urządzenie 
pochodzi z autoryzowanego przez producenta urządzenia kanału dystrybucji oraz potwierdzającego ważność 
uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta dla odbiorców na terenie Polski dla następujących 
urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę:
— serwer główny obsługi systemu EDM,
— macierz dyskowa,
— serwer aplikacyjny,
— komputer typu desktop,
— switch zarządzalny nr 1,
— switch zarządzalny nr 2,
ISO 9001:2008 lub równoważną, dla producenta opr. w zakresie co najmniej projektowania i wytwarzania 
(produkcji) oprogramowania,
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 20/01/2021
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 08:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


