Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2014r.
DZP/38/382-26/14
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy:

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa
zintegrowanego
systemu
informatycznego
wspomagającego zarządzanie
w Wojewódzkim
Szpitalu
Specjalistycznym
nr
2
w
Jastrzębiu-Zdroju
DZP/38/382-26/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3, ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 20.06.2014r.
ORAZ SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIAN TREŚCI SIWZ NR 2
Z DNIA 17.06.2014r.

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące
zmiany:
Pytanie nr 1
Załącznik nr 15, Wzór umowy (dostawa)
W SIWZ po zmianach z dnia 17.06.2014r. w pkt.6, ppkt. 6.1.2.3 c) Zamawiający wskazuje na:
„c) 2 osoby posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie
systemów serwerowych i macierzowych”
natomiast wzór umowy (załącznik nr 15-Pakiet 2 po zmianach z dnia 17.06.2014r.) §4, ust 1
g) określa:
„III. 2 osoby posiadające certyfikaty inżyniera do spraw systemów serwerowych
i macierzowych, posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów
w powyższym zakresie.”
Prosimy o ujednolicenie zapisów.
Odpowiedź:
Zamawiający nawiązując do powyższego pytania działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia
treść SIWZ w załączniku nr 15 wzoru umowy (dostawa) w następujący sposób:
- we wzorze umowy § 4 ust. 1 lit. g pkt. III zmienia zapis z:
2 osoby posiadające certyfikaty inżyniera do spraw systemów serwerowych i
macierzowych, posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów w
powyższym zakresie.
na:
2 osoby posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów w
zakresie systemów serwerowych i macierzowych.
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Pytanie nr 2
Dotyczy: Wzór umowy, §9 – Prosimy o zmianę słowa opóźnienie na zwłokę
Różnica jest zasadnicza w odpowiedzialności Wykonawcy a to dlatego, że w obu wypadkach
mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych na siebie zobowiązań
wynikających na przykład z zawartej umowy. Jednak zwłoki, czyli tzw. opóźnienia
kwalifikowanego, dopuszcza się tylko ten Wykonawca (usługodawca lub sprzedawca), który nie
wykonał obiecanej w umowie usługi lub nie dostarczył kupionego towaru we właściwym
terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych (do
przekroczenia terminu doszło z jego winy, mającej najczęściej postać tzw. niedbalstwa), w
przeciwieństwie do tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie
zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

DOT. SPROSTOWANIA DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANY TREŚCI
SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.
Zamawiający zmienia terminy składania oraz otwarcia ofert z dnia 01.07.2014r
na 10.07.2014r, wobec powyższego zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
- w pkt. 12.6. SIWZ zmienia brzmienie na:
Wadium w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty i złożyć
w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro,
pokój A1 do 10.07.2014 r. do godz. 10:00.
- w pkt. 14.10. SIWZ zmienia brzmienie na:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanej w następujący sposób:
„Oferta na: Dostawę zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego
zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
DZP/38/382-26/14”
NIE OTWIERAĆ przed 10-07-2014 r. godz. 1030
znak sprawy: DZP/38/382-26/14
- w pkt. 15.1. SIWZ zmienia brzmienie na:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro, pokój A1, do dnia 10-07-2014 r.
Do godz. 1000.
- w pkt. 15.3. SIWZ zmienia brzmienie na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-07-2014 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego, w sali
konferencyjnej, I piętro.
W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a
Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia.
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Ponadto Zamawiający dołącza:
1. SIWZ oraz załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) - po zmianach z dnia 20.06.2014r.

Nowy termin składania ofert: 10.07.2014r. do godz. 1000
Nowy termin otwarcia ofert: 10.07.2014r. o godz. 1030
Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Z poważaniem
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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
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