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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Krajowy numer
identyfikacyjny 87121917800000, ul. ul. Ligi Polskiej 8, 87100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, państwo Polska, tel. 566 574 290, e-mail sekretariat2@op.pl, faks 566 574 290.
Adres strony internetowej (url): www.zpotorun.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru określonego
w Zał. Nr 7 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego także dokumentów potwierdzających okoliczności, że dysponuje: a/ wykazem
minimum 1 dostawy wykonanej w zakresie sprzętu komputerowego (rozumianego jako
komputery stacjonarne lub przenośne z oprogramowaniem, monitory LCD, drukarki,
urządzenia wielofunkcyjne)- dla Zadań 1-3 oraz w zakresie oprogramowania medycznego
(rozumianego jako produkt dedykowany dla zakładów opieki zdrowotnej do obsługi pacjenta
lub wspomagający proces leczenia pacjentów) - dla Zadań 4-6, o wartości minimum dla
poszczególnych zadań: - Zadanie Nr 1 – 10.750,00 zł, - Zadanie Nr 2 – 3.750,00 zł, - Zadanie
Nr 3 – 2.000,00 zł. - Zadanie Nr 4 – 40.000,00 zł, - Zadanie Nr 5 – 26.000,00 zł, - Zadanie
Nr 6 – 31.500,00 zł, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum
2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta,
przy czym jeśli dostawy w ramach danego zamówienia dotyczą różnego rodzaju dostaw (np.
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania medycznego), wykaz powinien określać wartość
dostaw danego rodzaju w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku
odpowiednio do wymagań określonych dla danego zadania.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru określonego
w Zał. Nr 7 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego także dokumentów potwierdzających okoliczności, że dysponuje:
a/ wykazem minimum 1 dostawy wykonanej w zakresie sprzętu komputerowego (rozumianego
jako komputery stacjonarne lub przenośne z oprogramowaniem, monitory LCD, drukarki,
urządzenia wielofunkcyjne)- dla Zadań 1-3 oraz w zakresie oprogramowania medycznego
(rozumianego jako produkt dedykowany dla zakładów opieki zdrowotnej do obsługi pacjenta
lub wspomagający proces leczenia pacjentów) - dla Zadań 4-6, o wartości minimum dla
poszczególnych zadań: - Zadanie Nr 1 – 10.750,00 zł, - Zadanie Nr 2 – 3.750,00 zł, - Zadanie
Nr 3 – 2.000,00 zł. - Zadanie Nr 4 – 40.000,00 zł, - Zadanie Nr 5 – 26.000,00 zł, - Zadanie
Nr 6 – 31.500,00 zł, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonaną minimum 1 dostawą
o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta, przy czym jeśli
dostawy w ramach danego zamówienia dotyczą różnego rodzaju dostaw (np. sprzętu
komputerowego oraz oprogramowania medycznego), wykaz powinien określać wartość dostaw
danego rodzaju w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku
odpowiednio do wymagań określonych dla danego zadania.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
c/ wykaz minimum 1 dostawy wykonanej w zakresie sprzętu komputerowego (rozumianego
jako komputery stacjonarne lub przenośne z oprogramowaniem, monitory LCD, drukarki,
urządzenia wielofunkcyjne)- dla Zadań 1-3 oraz w zakresie oprogramowania medycznego
(rozumianego jako produkt dedykowany dla zakładów opieki zdrowotnej do obsługi pacjenta
lub wspomagający proces leczenia pacjentów) - dla Zadań 4-6, o wartości minimum dla
poszczególnych zadań: - Zadanie Nr 1 – 10.750,00 zł, - Zadanie Nr 2 – 3.750,00 zł, - Zadanie
Nr 3 – 2.000,00 zł, - Zadanie Nr 4 – 40.000,00 zł, - Zadanie Nr 5 – 26.000,00 zł, - Zadanie
Nr 6 – 31.500,00 zł, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

Wykonawcy. Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum
2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta,
przy czym jeśli dostawy w ramach danego zamówienia dotyczą różnego rodzaju dostaw (np.
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania medycznego), wykaz powinien określać wartość
dostaw danego rodzaju w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku
odpowiednio do wymagań określonych dla danego zadania.
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
c/ wykaz minimum 1 dostawy wykonanej w zakresie sprzętu komputerowego (rozumianego
jako komputery stacjonarne lub przenośne z oprogramowaniem, monitory LCD, drukarki,
urządzenia wielofunkcyjne)- dla Zadań 1-3 oraz w zakresie oprogramowania medycznego
(rozumianego jako produkt dedykowany dla zakładów opieki zdrowotnej do obsługi pacjenta
lub wspomagający proces leczenia pacjentów) - dla Zadań 4-6, o wartości minimum dla
poszczególnych zadań: - Zadanie Nr 1 – 10.750,00 zł, - Zadanie Nr 2 – 3.750,00 zł, - Zadanie
Nr 3 – 2.000,00 zł, - Zadanie Nr 4 – 40.000,00 zł, - Zadanie Nr 5 – 26.000,00 zł, - Zadanie
Nr 6 – 31.500,00 zł, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonaną minimum 1 dostawą
o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta, przy czym jeśli
dostawy w ramach danego zamówienia dotyczą różnego rodzaju dostaw (np. sprzętu
komputerowego oraz oprogramowania medycznego), wykaz powinien określać wartość dostaw
danego rodzaju w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku
odpowiednio do wymagań określonych dla danego zadania.
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