DZP/38/382-1/14

Jastrzębie-Zdrój, 03.02.2014 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: zamówienia
publicznego
zorganizowanego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na kompleksową
usługę
bankowości
elektronicznej
z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/14
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ I z dnia 03.02.2014r.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), wyjaśnia
co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1.
Czy zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym może być poręczenie Województwa
Śląskiego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2.
W nawiązaniu do SIWZ zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie
Sprawozdań Finansowych tj. Bilansu i Rachunku Zysków i Strat wg stanu na dzień
31.12.2013r
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
Dodaje do SIWZ - załącznik nr 25 - Sprawozdanie Finansowe Bilansu i Rachunku Zysków
i Strat wg stanu na dzień 31.12.2013r
Pytanie 3.
Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu przetargu na dzień 20.02.2014r.
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), zmienia treść
SIWZ w następujący sposób:
- w pkt. 12.13. SIWZ zmienia brzmienie na:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem
odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”
NIE OTWIERAĆ przed 20-02-2014 r. godz. 1030, znak sprawy:
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- w pkt. 13.1. SIWZ zmienia brzmienie na:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I
piętrze, do dnia 20.02.2014r. do godz. 1000 (pokój czynny od poniedziałku do piątku
w godz. Od 725 do 1430).
- w pkt. 13.3. SIWZ zmienia brzmienie na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2014r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego,
w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21).
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy
PZP, zmienia treść ogłoszenia.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
Dodaje załącznik nr 13 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach
Ponadto Zamawiający dołącza:
1. załącznik nr 13 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach
2. załącznik nr 25 - Sprawozdanie Finansowe Bilansu i Rachunku Zysków i Strat wg stanu
na dzień 31.12.2013r
Nowy termin składania ofert: 20.02.2014r. do godz. 1000
Nowy termin otwarcia ofert: 20.02.2014r. o godz. 1030
Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała część pytań, które wpłynęły do Zamawiającego są w trakcie opracowywań.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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