
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym oraz zakup licencji

wraz z wdrożeniem dla SPZOZ w Sanoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SANOKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444345

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 800-lecia 26

1.4.2.) Miejscowość: Sanok

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 134656290

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@zozsanok.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsanok.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: 2021/BZP 00023143/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-25 15:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00019751/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą: 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
winien posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4.
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Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zo-stały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.a) oferty,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w
tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem
podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach da-nych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej ( opatrzonej
kwalifiko-wanym podpisem elektronicznym). lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w Regula-minie korzystania z miniPortalu. Szczegółowe informacje o środkach
komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z
Wykonawcami,oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania,
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz opis sposobu przygotowania ofert i
innych wymaganych w postępowaniu dokumentów zawiera SWZ zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego

Po zmianie: 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
winien posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zo-stały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.a) oferty,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w
tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem
podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach da-nych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie
elektronicznej ( opatrzonej kwalifiko-wanym podpisem elektronicznym). lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty,
w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regula-minie korzystania z miniPortalu.
Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami,oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej oraz opis sposobu przygotowania ofert i innych wymaganych w postępowaniu
dokumentów zawiera SWZ zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.15. RODO (obowiązek informacyjny)

Przed zmianą: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:1) administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielnego Publicznego Zespół
Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok2) administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
rodo@zozsanok.pl;3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie
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art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym
podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł
umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub
podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych
będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 Pzp;5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich
danych osobowych w siedzibie administratora.Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO
informujemy, że:1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie
Pzp albo w przypadku za-mówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków;2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;3)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;4) administrator nie podejmuje decyzji w
sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Po zmianie: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:1) administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielnego Publicznego Zespół
Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok2) administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
rodo@zozsanok.pl;3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym
podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł
umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub
podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych
będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 Pzp;5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich
danych osobowych w siedzibie administratora.Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO
informujemy, że:1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie
Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków;2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;3)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;4) administrator nie podejmuje decyzji w
sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą: 
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Po zmianie: 
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do
SWZ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
oraz załączyć do oferty aktualne nadzień składania ofert następujące oświadczenia i
dokumenty:1.1. formularz cenowy – w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa
ofertę- wzór za-warty jest w załączniku nr 2 do SWZ.1.2 Oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wzór zawarty
jest w załączniku nr 3 do SWZ.1.3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale
podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące podwykonawcę i część zamówienia,
która będzie przez niego realizowana.1.4. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG,
innego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest do zło-żenia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 1.5 W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej
wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się od-nosi,
precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców
udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich
wykonawców..W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2 składa każdy z wykonawcówWykonawca, w przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z
ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów, a także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego pod-miotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

Po zmianie: 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
oraz załączyć do oferty aktualne nadzień składania ofert następujące oświadczenia i
dokumenty:1.1. formularz cenowy – w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa
ofertę- wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.1.2 Oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w załączniku nr 3a do SWZ.1.3 Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wzór zawarty jest w załączniku nr 3b do SWZ- nie
dotyczy brak postawionych warunków1.4. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale
podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące podwykonawcę i część zamówienia,
która będzie przez niego realizowana.1.5. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG,
innego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 1.6 W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej
wspólnie działających wykonawców, określające po-stępowanie do którego się odnosi,
precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców
udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich
wykonawców..W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2 składa każdy z wykonawców, potwierdzając brak
podstaw wy-kluczenia oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.3 spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
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warunków udziału w postępowaniu.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie innego
podmiotu do udostępnienia nie-zbędnych zasobów, a także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdza-jące brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby

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: 
2021-03-26 10:00

Po zmianie: 
2021-03-30 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-03-26 11:00

Po zmianie: 
2021-03-30 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-04-24

Po zmianie: 
2021-04-28
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