Jastrzębie-Zdrój, 07.07.2014r.
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

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 5 ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 4
Z DNIA 04.07.2014 r.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
dokonuje sprostowania wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 oraz zmiany treści SIWZ nr 4 z dnia
04.07.2014 r. w następujący sposób:
- w wyjaśnieniu treści SIWZ nr 5 oraz zmianie treści SIWZ nr 4 z dnia 04.07.2014 r. było:
„Pytanie nr 2
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Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia Ŝądanie Odwołującego i usuwa pkt. 9.3. SIWZ.”
A powinno być:
„Pytanie nr 2

Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia Ŝądanie Odwołującego i usuwa pkt. 9.3. SIWZ.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w pkt 9 z:
„9. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM
9.1.
Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo,
a w przypadku, gdy upowaŜnienie wynika wprost z treści umowy konsorcjum, umowę
naleŜy dołączyć do oferty.Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez
wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.
9.2.
W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złoŜonej przez konsorcjum,
wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed podpisaniem
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłoŜenia umowy konsorcjum.
9.3.
Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za
realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie
uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.
9.4.
Oferta
składana
przez
konsorcjum
zostanie
utworzona
z
dokumentów
wymienionych w pkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŜeniem, iŜ
dokumenty wymienione w pkt 7.2. 2) składane są przez kaŜdego z uczestników
konsorcjum osobno.
9.5.
Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji
w pkt. 6.1 będzie polegała na łącznej ocenie złoŜonych dokumentów.
9.6.
Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.”
na:
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zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.”

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 5 Z DNIA 07.07.2014 r.
W
związku
z
powyŜszym
oraz
zamieszczeniem
nieodpowiedniego
SIWZ
i nieodpowiednich załączników do SIWZ w dniu 04.07.2014 r., Zamawiający, działając na
podstawie art. 12a Ustawy PZP, przedłuŜa termin składania ofert:
- nowy termin składania ofert - 14.07.2014 r. godz. 10:00,
- nowy termin otwarcia ofert - 14.07.2014 r. godz. 10:30.
Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Wobec powyŜszego Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia
równieŜ treść SIWZ w:
- pkt 12.6. z:
„12.6. Wadium w pozostałych formach naleŜy załączyć w formie oryginału do oferty i złoŜyć
w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro,
pokój A1 do 10.07.2014 r. do godziny 10:00.”
na:
„12.6. Wadium w pozostałych formach naleŜy załączyć w formie oryginału do oferty i złoŜyć
w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro,
pokój A1 do 14.07.2014 r. do godziny 10:00.”;
- pkt 14.10. z:
„14.10. 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”
na:
„14.10. 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 14-07-2014 r. godz. 1030
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znak sprawy: DZP/38/382-26/14”;
- pkt 15.1. z:
„15.1. Oferty naleŜy 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.”
na:
„15.1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro, pokój A1, do dnia 14-07-2014 r.
Do godz. 1000.”;
- pkt 15.3. z:
„15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-07-2014 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego,
w sali konferencyjnej, I piętro.”
na:
„15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-07-2014 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego,
w sali konferencyjnej, I piętro.”.
W związku z powyŜszym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy
PZP, zmienia treść ogłoszenia.
Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ i załączniki po zmianach z dnia
07.07.2014 r.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
PowyŜsze informacje naleŜy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Z powaŜaniem

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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