Jastrzębie - Zdrój, 24.11.2017 r.

BZP.38.382-41.17.17
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).
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 24.11.2017 r.
Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wprowadza do SIWZ
następujące zmiany w rozdziale C „Oświadczenia”, w punkcie 10 w Formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ zmienia zapis z:
10) Wykazujemy, że zrealizowaliśmy następujące rodzaje dostaw o charakterze podobnym do
przedmiotu zamówienia:
Zamawiający
Szczegółowy opis realizowanego
Wartość
Data
(nazwa, adres,
zamówienia – w celu wykazania
brutto
wykonania dostawy
kontakt) – dla którego
spełnienia warunku określonego w
zrealizowano
SIWZ.
Data
Data
zamówienie
rozpoczęcia
zakończenia
(dostawy)
(dd.mm.rrrr.)
(dd.mm.rrrr.)
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego

który otrzymuje nowe brzmienie:
10) Wykonawca oświadcza, że obudowa do terminali (wjazdowych, wyjazdowych) oraz kas
parkingowych zostanie wykonana***:
Ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) malowanej proszkowo
Z aluminium malowanego proszkowo
Ze stali ocynkowej malowanej proszkowo
*** Zamawiający nie dopuszcza, zaoferowania innych rodzajów materiałów obudowy
terminali oraz kas parkingowych niż podane powyżej. A także Zamawiający nie dopuszcza
aby obudowy terminali oraz kas parkingowych były wykonane z różnych materiałów. Dlatego
należy wybrać jedną z w/w opcji i zaznaczyć ją symbolem X. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że w przypadku gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jedną z w/w opcji, wówczas
jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 2.

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 28.11.2017 do godz.:
09:00.
Na zapis:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 29.11.2017 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 28.11.2017
do godz.: 09:00.
Na zapis:
Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 29.11.2017
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 28.11.2017 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 29.11.2017 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 28.11.2017 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 29.11.2017 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 28.11.2017 r., o godzinie 09:30.
Na zapis:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej na I piętrze, pokój
A21 w dniu 29.11.2017 r., o godzinie 09:30.
W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ Zamawiający przesuwa termin
otwarcia ofert z dnia 28.11.17r. na dzień 29.11.17r., wobec czego, na podstawie art. 38 ust. 4a
zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz oferty po zmianach z dnia 24.11.2017r.
- SIWZ po zmianach z dnia 24.11.2017r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 24.11.2017 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

