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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453435-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Sanok: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2022/S 159-453435

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 156-447049)

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 687-16-40-438
Adres pocztowy: ul. 800-lecia 26
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Skoczyński
E-mail: zam.pub@zozsanok.pl 
Tel.:  +48 134656290
Faks:  +48 134656290
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozsanok.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w 
Sanoku
Numer referencyjny: SPZOZ/PN/09/2022

II.1.2) Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji 
Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku (Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia oraz 
warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w formularzu cenowym 
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i gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 2 oraz wzorze umowy stanowiącym integralną część SWZ)z 
podziałem zamawianego asortymentu na poszczególne pakiety/ zadania,
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ znaki towarowe, normy krajowe lub 
normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich 
pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakres rozwiązania równoważne.

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

16/08/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 156-447049

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 034 857.00 PLN
Powinno być:
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 100 646.34 PLN
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Powinno być:
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI REACT-EU, 
działania 11.1.Podniesienie efektywności i dostępności e-usług REACT-EU, nr RPPK.11.01.00-18-0011/21
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: nazwa:
Zamiast:
nazwa:
dostawa systemu badań obrazowych- odkładanie do EDM
Powinno być:
nazwa:
dostawa i uruchomienie modułów HIS, systemu autoryzacji wyników badań laboratoryjnych oraz e-Usług
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
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opis zamówienia
dostawa systemu badań obrazowych- odkładanie do EDM
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w formularzu cenowym i gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 2
oraz wzorze umowy stanowiącym integralną część SWZ
Powinno być:
opis zamówienia
dostawa i uruchomienie modułów HIS, systemu autoryzacji wyników badań laboratoryjnych oraz e-Usług
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w formularzu cenowym i gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 2
oraz wzorze umowy stanowiącym integralną część SWZ
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: szacunkowa wartość
Zamiast:
szacunkowa wartość
wartość bez vat:
Powinno być:
szacunkowa wartość
wartość bez vat: 896500.00PLN

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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