Jastrzębie - Zdrój, 22.11.2017 r.

BZP.38.382-41.11.17
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę, montaż i uruchomienie systemu parkingowego na terenie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (BZP.38.38241.17).
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.11.2017 r.
I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.11.2017 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4, 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia co następuje
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 1 do SIWZ):
W specyfikacji użyto sformułowania dot. funkcji systemu komputerowego: "zarządzanie
pracownikami tzw. Raport zmiany". Co dokładnie oznacza to sformułowanie i jaki efekt
pragniecie Państwo uzyskać tą funkcją?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w rozdziale 3 „Wymagania dotyczące urządzeń”, w części V „Pozostałe elementy” punkcie 1
litera e) i punkcie 2 litera o), w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Szczegółowy opis i funkcjonalność” zmienia zapis z:
e) W Biurze Obsługi Parkingu będą wydawane i uaktywniane karty abonamentowe oraz
będzie możliwość poboru opłaty za parkowanie. Biuro obsługi parkingu będzie obsadzone
pracownikiem przez cały czas otwarcia parkingu lub w określonych godzinach. W skład
punktu kasowego wchodzić będzie: komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem
Windows, oprogramowanie parkingowe, monitor LCD, drukarka paragonów i biletów,
czytnik kart abonamentowych, UPS. Punkt kasowy będzie gromadził dane dotyczące opłat
parkingowych, ilości wydanych kart i biletów. Możliwe będzie tworzenie raportów
zmianowych, dziennych i okresowych oraz tworzenie statystyk przepustowości, wjazdów,
wypełnienia parkingu, różnych czasów parkowania, itp.
który otrzymuje nowe brzmienie:
e) W Biurze Obsługi Parkingu będą wydawane i uaktywniane karty abonamentowe oraz
będzie możliwość poboru opłaty za parkowanie. Biuro obsługi parkingu będzie obsadzone
pracownikiem przez cały czas otwarcia parkingu lub w określonych godzinach. W skład
punktu kasowego wchodzić będzie: komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem
Windows, oprogramowanie parkingowe, monitor LCD, drukarka paragonów i biletów,
czytnik kart abonamentowych, UPS. Punkt kasowy będzie gromadził dane dotyczące opłat
parkingowych, ilości wydanych kart i biletów. Możliwe będzie tworzenie raportów
zmianowych, dziennych i okresowych oraz tworzenie statystyk przepustowości, wjazdów,
wypełnienia parkingu, różnych czasów parkowania, itp.
Raport zmiany ma zawierać informacje o dobowym lub innym okresowym utargu parkingu.

o) Podstawowy zakres funkcji, jakie musi spełniać system komputerowy:
 zarządzanie pracownikami, tzw. Raport zmiany,
który otrzymuje nowe brzmienie:
o) Podstawowy zakres funkcji, jakie musi spełniać system komputerowy:
 zarządzanie pracownikami, tzw. Raport zmiany,
Raport zmiany ma zawierać informacje o dobowym lub innym okresowym utargu parkingu.
Pytanie nr 2 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 1 do SIWZ):
W związku z tym, że niektóre odległości linii komunikacyjnych po finalnym ułożeniu mogą
wynieść ponad 120m czy Zamawiający dopuści zastosowanie do komunikacji urządzeń
parkingowych komunikację w standardzie RS485 z izolacją galwaniczna magistrali danych z
zachowaniem pełnej wymaganej funkcjonalności systemu. Takie rozwiązanie umożliwia
bezproblemową komunikację na odległości większe niż 120m, dodatkowo izolacja galwaniczna
proponowanego rozwiązania zapewnia odporność systemu na wyładowania atmosferyczne
które w przypadku wykorzystania sieci Ethernet 100 MB/s wymagają zastosowania
dodatkowych kosztownych izolatorów galwanicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w rozdziale 5 „Dodatkowe parametry i funkcjonalność” punkcie 8, w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:
5. Dodatkowe parametry i funkcjonalność:
1) Poszczególne urządzenia systemu parkingowego połączone będą w postaci rozproszonej,
której głównym węzłem będzie serwer umieszczony w Biurze Obsługi Parkingu. Połączenia
urządzeń z serwerem realizowane będą poprzez doprowadzenie okablowania. Do
wykonania okablowania należy użyć kabla kat. UTP, FTP lub lepszy. Przy odległościach
większych niż 100 metrów należy użyć światłowodu. Zamawiający nie wyraża zgody na
stosowanie połączeń bezprzewodowych (np. Wi-Fi). Serwer wraz z poszczególnymi
urządzeniami systemu będą wpięte do wewnętrznej sieci LAN (i poprzez nią dostęp do
internetu) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego za pomocą jednej skrętki spełniającej
wymogi sieci wewnętrznej – tj. SFTP o kategorii 6 zakończonej modułem wpiętym do
patchpanelu. Moduł powinien być połączony patchcordem o kategorii 6 do switcha
zamawiającego. Wykonawca zapewnia odpowiednie części spełniające podane warunki
(moduł, okablowanie, patchcord, patchpanel).
który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Dodatkowe parametry i funkcjonalność:
1) Poszczególne urządzenia systemu parkingowego połączone będą w postaci rozproszonej,
której głównym węzłem będzie serwer umieszczony w Biurze Obsługi Parkingu. Połączenia
urządzeń z serwerem realizowane będą poprzez doprowadzenie okablowania. Do
wykonania okablowania należy użyć kabla kat. UTP, FTP lub lepszy. Przy odległościach
większych niż 100 metrów należy użyć światłowodu. Zamawiający nie wyraża zgody na
stosowanie połączeń bezprzewodowych (np. Wi-Fi). Serwer wraz z poszczególnymi
urządzeniami systemu będą wpięte do wewnętrznej sieci LAN (i poprzez nią dostęp do
internetu) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego za pomocą jednej skrętki spełniającej
wymogi sieci wewnętrznej – tj. SFTP o kategorii 6 zakończonej modułem wpiętym do
patchpanelu. Moduł powinien być połączony patchcordem o kategorii 6 do switcha
zamawiającego. Wykonawca zapewnia odpowiednie części spełniające podane warunki
(moduł, okablowanie, patchcord, patchpanel).

Jeżeli wykonawca jest w stanie zapewnić bezproblemową komunikację urządzeń
parkingowych na podane odległości to może zastosować instalację o równoważnej
funkcjonalności względem sieci ethernetowej. Musi jednak zwrócić uwagę że zgodnie z pkt
5.9) i 5.10) do każdego z urządzeń mają zostać doprowadzone określone ilości przewodów.
Sieć musi także zapewniać prawidłową transmisję także z kamer o rozdzielczości co najmniej
1280x720 rozmieszczonych jak w planie sytuacyjnym.
Pytanie nr 3 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 1 do SIWZ):
Czy Zamawiający poprzez zapis "Dostęp do systemu parkingowego musi być także możliwy z
zewnątrz poprzez Internet", rozumie taką funkcjonalność, która umożliwia w sposób
zaproponowany przez dostawcę zdalną kontrolę nad pracą systemu przez pracowników
Zamawiającego lub służby serwisowe Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w rozdziale 3 „Wymagania dotyczące urządzeń”, w części V „Pozostałe elementy” punkcie 2
litera l), w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
w kolumnie „Szczegółowy opis i funkcjonalność” zmienia zapis z:
l) Dostęp do systemu parkingowego musi być także możliwy z zewnątrz poprzez Internet.
który otrzymuje nowe brzmienie:
l) Dostęp do systemu parkingowego musi być także możliwy z zewnątrz poprzez Internet.
Dostęp do systemu parkingowego dostępny przez internet może być zrealizowany poprzez
rozwiązania pulpitu zdalnego.

Pytanie nr 4 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ):
Zamawiający wymaga, aby szlabany miały grzałkę + wentylator. Stosowane na rynku szlabany
nie posiadają takich podzespołów. Czy Zamawiający dopuszcza szlabany bez tych elementów?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w rozdziale 3 „Wymagania dotyczące urządzeń”, w części I „Parking dla odwiedzających,
pacjentów, klientów szpitala (dwa wjazdy i dwa wyjazdy)” oraz w punkcie 3, w części II
„Parking dla personelu (jeden wjazd na karty i jeden oddzielny wyjazd na karty)” , a także w
punkcie 2 oraz w części III „Parking dla mieszkańców budynku mieszkalnego (jeden wjazd i
jednocześnie wyjazd na karty z czytnikami po obu stronach szlabanu)” w punkcie 2 w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie
„Podstawowy opis” zmienia zapis z:
- odporny na warunki zewnętrzne (od -300C do 400C) posiadający grzałkę oraz wentylator,
który otrzymuje nowe brzmienie:
- odporny na warunki zewnętrzne (od -300C do 400C)
Pytanie nr 5 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1do SIWZ):
W wymaganiach terminali wyjazdowych z parkingu komercyjnego Zamawiający wymaga pętli
indukcyjnych natomiast w zestawieniu pętli nie są uwzględniane. Proszę o doprecyzowanie, czy
pętle mają być przy terminalach wyjazdowych?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:

w rozdziale 3 „Wymagania dotyczące urządzeń”, w części I „Parking dla odwiedzających,
pacjentów, klientów szpitala (dwa wjazdy i dwa wyjazdy)” punkcie 2 litera b) w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Szczegółowy
opis i funkcjonalność” zmienia zapis z:
b) Terminal uaktywni się, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając
odczytanie biletu przez skaner wieloliniowy, zbliżenie karty abonamentowej.
który otrzymuje nowe brzmienie:
b) Terminal uaktywni się, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając
odczytanie biletu przez skaner wieloliniowy, zbliżenie karty abonamentowej.
Przy terminalach wyjazdowych mają być zastosowane detektory pętli tylko pod ramionami
szlabanów. Nie jest wymagane stosowanie w tym miejscu detektorów bezpośrednio przy
terminalu.
Pytanie nr 6 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1do SIWZ):
Zamawiający wymaga, aby kasa była wyposażona w wielowierszowy wyświetlacz natomiast w
innym punkcie znajduje się wymóg co do zastosowania wyświetlacza o przekątnej minimum 5
cali. Prośba o doprecyzowanie wymagań. W kasach automatycznych najlepiej sprawdzają się
interfejsy użytkownika oparte o wyświetlacze kolorowe o przekątnej 7 lub 15 cali - z użyciem
panela dotykowego?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w rozdziale 3 „Wymagania dotyczące urządzeń”, w części I „Parking dla odwiedzających,
pacjentów, klientów szpitala (dwa wjazdy i dwa wyjazdy)” punkcie 6 litera g) w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Szczegółowy
opis i funkcjonalność” zmienia zapis z:
g) Kasa powinna być wyposażona w wielowierszowy wyświetlacz, na którym powinno być
wyświetlane jasne i przejrzyste menu. System przycisków nawigacyjnych musi umożliwiać
sprawne i przejrzyste wybieranie żądanych funkcji przez użytkownika.
który otrzymuje nowe brzmienie:
g) Kasa powinna być wyposażona w wielowierszowy wyświetlacz, na którym powinno być
wyświetlane jasne i przejrzyste menu. System przycisków nawigacyjnych musi umożliwiać
sprawne i przejrzyste wybieranie żądanych funkcji przez użytkownika.
Minimalna wielkość wyświetlacza musi wynieść 5 cali i posiadać wymaganą jasność - nie jest
wymagane stosowanie panela dotykowego.
Pytanie nr 7 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1do SIWZ):
W punkcie 5.2 Zamawiający wymaga aby rabatowanie było możliwe w punkcie kontrolnym lub
dowolnym miejscu obiektu wyposażonym w komputer z dostępem do sieci wewnętrznej
połączonej z systemem parkingowym natomiast w punkcie 5.3 jest mowa o udzielaniu rabatu z
każdego miejsca na świecie. Powyższe zapisy są niejednoznaczne. Prośba doprecyzowanie który
z sposobów rabatowania ma być realizowany finalnie. Zasadne jest podtrzymanie zapisu z
punktu 5.2 dotyczącego rabatowania na terenie obiektu. Rabatowanie z każdego miejsca na
świecie wymaga dostarczenia dodatkowego oprogramowania zainstalowanego na serwerach
zewnętrznych Wykonawcy wraz z licencją o czym nie ma mowy w OPZ, dodatkowo
oprogramowanie to korzystając z ogólnodostępnego łącza musiałoby się komunikować z
serwerem lokalnym poprzez zabezpieczoną sieć wewnętrzną zamawiającego. Taki sposób
rabatowania z doświadczenia okazuje się zawodny ponieważ wymiana danych pomiędzy

serwerami zależy od zbyt wielu czynników na które Wykonawca nie ma wpływu a także daje
możliwość generowania niekontrolowanych nadużyć.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w rozdziale 5 „Dodatkowe parametry i funkcjonalność” punkcie 4, w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:
5. Dodatkowe parametry i funkcjonalność:
4) System będzie posiadać możliwość udzielania rabatów za pomocą strony WWW (komputer
stacjonarny, tablet, smartfon). Każdy użytkownik będzie mógł posiadać swoje indywidualne
konto dostępowe. Rabatowanie biletów będzie niezależne od położenia, tzn. będzie mogło
odbywać się z dowolnego punktu na świecie, gdzie dostępny jest Internet. Rabat zostanie
automatycznie przypisany do danego biletu i nie będzie potrzeby drukowania dodatkowych
biletów rabatujących. Informacje o ilości i kwotach zrabatowanych biletów widoczne będą w
każdym momencie w systemie parkingowym.
który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Dodatkowe parametry i funkcjonalność:
4) System będzie posiadać możliwość udzielania rabatów za pomocą strony WWW (komputer
stacjonarny, tablet, smartfon). Każdy użytkownik będzie mógł posiadać swoje indywidualne
konto dostępowe. Rabatowanie biletów będzie niezależne od położenia, tzn. będzie mogło
odbywać się z dowolnego punktu na świecie, gdzie dostępny jest Internet. Rabat zostanie
automatycznie przypisany do danego biletu i nie będzie potrzeby drukowania dodatkowych
biletów rabatujących. Informacje o ilości i kwotach zrabatowanych biletów widoczne będą w
każdym momencie w systemie parkingowym.
Rabatowanie biletów ma być możliwe w sieci wewnętrznej zamawiającego. Jednak ze
względu na możliwość połączenia zdalnego z innego komputera w sieci wewnętrznej lub
zewnętrznej ma być również możliwe z dowolnego miejsca poprzez np. podanie numeru
biletu bez użycia dodatkowych urządzeń jak np. czytnik kodów kreskowych.
Pytanie nr 8 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1do SIWZ):
W wymogach SIWZ panele mają być ze szkła hartowanego i wskazuje to na konkretne
rozwiązania techniczne konkretnej firmy. Czy Zamawiający dopuszcza użycie w urządzeniach
parkingowych frontów wykonanych z innych materiałów niż szkło hartowane. Funkcjonalności
jak i walory estetyczne całego urządzenia się nie zmieniają. Koszt ewentualnej wymiany
uszkodzonych paneli wykonanych ze szła hartowanego jest dużo większy niż metalowych czy z
poliwęglanu.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w rozdziale 5 „Dodatkowe parametry i funkcjonalność” punkcie 16, w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:
5. Dodatkowe parametry i funkcjonalność:
16) Panele przednie terminali i kasy automatycznej muszą być wykonane z elementów szkła
hartowanego łącząc estetykę z odpornością na warunki atmosferyczne;
który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Dodatkowe parametry i funkcjonalność:
16) Panele przednie terminali i kasy automatycznej powinny być wykonane z elementów szkła
hartowanego lub innego materiału łącząc estetykę z odpornością na warunki atmosferyczne;

Pytanie nr 9 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1do SIWZ):
Wykonawca musi doprowadzić okablowanie do miejsca jednostki centralnej i serwera
(koncentratora). Nie ma w dokumentacji wskazanego miejsca docelowego.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w rozdziale 5 „Dodatkowe parametry i funkcjonalność” punkcie 11, w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:
5. Dodatkowe parametry i funkcjonalność:
11) Na przedmiotowym parkingu lokalizację Biura Obsługi Parkingu (BOP) oraz Stanowiska
Kasy Ręcznej (SKR) należy uzgodnić z Zamawiającym.
który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Dodatkowe parametry i funkcjonalność:
11) Na przedmiotowym parkingu lokalizację Biura Obsługi Parkingu (BOP) oraz Stanowiska
Kasy Ręcznej (SKR) należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca musi doprowadzić okablowanie do serwera i dwóch komputerów. Komputer
opisany jako stanowisko monitoringu oraz zarządzania parkingu ma znajdować się na
parterze przy wejściu głównym w Informacji Szpitalnej w odległości około 10 metrów od
korytka kablowego wskazanego w planie sytuacyjnym.W tym samym miejscu ma znajdować
się serwer wykonawcy. Komputer opisany jako stanowisko kasy ręcznej ma być
zlokalizowany na 11 piętrze budynku w odległości około 20 metrów od switcha
zamawiającego sieci wewnętrznej szpitala. W związku z tym sieć wykonawcy ma być wpięta
do sieci wewnętrznej zamawiającego zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.8.) Switch
znajduje się na parterze w odległości około 10 metrów od korytka kablowego wskazanego w
planie sytuacyjnym.
Pytanie nr 10 dot. Wzoru umowy:
Czy w związku z zapisem dotyczącym rozłożenia płatności na 48 miesięcy Zamawiający wyraża
zgodę na uzupełnienie umowy o zapis:
„Przychody z parkingu w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na spłatę rat za system
parkingowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia w treści SIWZ, następujące
zapisy:
a) w pkt. 9.2. SIWZ z zapisu:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 24.11.2017 do godz.:
09:00.
Na zapis:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.11.2017 do godz.:
09:00.
b) w pkt. 9.6.2. SIWZ z zapisu:
Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 24.11.2017
do godz.: 09:00.

Na zapis:
Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 28.11.2017
do godz.: 09:00.
c) w pkt. 11.3 SIWZ z zapisu:
Opakowanie i oznakowanie oferty. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym,
nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu opatrzona następującym opisem:
Oferta na: „Dostawę, montaż i uruchomienie systemu parkingowego na terenie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”
(BZ.38.382-41.17)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 24.11.2017 r. godz. 09:30”
Na zapis:
Opakowanie i oznakowanie oferty. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym,
nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu opatrzona następującym opisem:
Oferta na: „Dostawę, montaż i uruchomienie systemu parkingowego na terenie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”
(BZ.38.382-41.17)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 28.11.2017 r. godz. 09:30”
d) w pkt. 12.1. SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 24.11.2017 r., do godziny 09:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w rozdziale 10. SIWZ.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 28.11.2017 r., do godziny 09:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w rozdziale 10. SIWZ.
e) w pkt. 12.5. SIWZ z zapisu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej na I piętrze, pokój
A21 w dniu 24.11.2017 r., o godzinie 09:30.
Na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej na I piętrze, pokój
A21 w dniu 28.11.2017 r., o godzinie 09:30.

W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ Zamawiający przesuwa termin
otwarcia ofert z dnia 24.11.17r. na dzień 28.11.17r., wobec czego, na podstawie art. 38 ust. 4a
zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z
dnia 22.11.2017r.
- SIWZ po zmianach z dnia 22.11.2017r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 22.11.2017 r.

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy
traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

