Znak sprawy: ZP-M-261-9/19
Znak pisma: ZP-M-261-9/19-W.5

Słupsk, dnia 06.02.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
ORAZ
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr ZP-M-261-9/19 – na dostawę licencji do
platformy e-usług
I. PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z z późn.
zmianami) Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, przekazując
jednocześnie ich teść wraz z odpowiedziami.
l.p.
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ODPOWIEDZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i
terminu składania ofert i wyznaczenie nowego na otwarcia ofert na dzień 18.02.2020. Zamawiający
dzień 28 lutego 2020 roku, co umożliwi nam wzięcie dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
Naszą
prośbę
motywujemy
obiektywnymi
czynnikami
wynikającymi
z
konieczności
przeprowadzenia dodatkowych rozmów z partnerami
biznesowymi, które umożliwią nam przygotowanie
poprawnej merytorycznie, rzetelnie skalkulowanej a
także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część SIWZ i stają się
wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu oferty.

II. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z z późn.
zmianami) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w następującym zakresie:
1. PKT 12.11. SIWZ przybiera nową prawidłową treść:
Oferent powinien złożyć ofertę w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie), w siedzibie
Zamawiającego, w sekretariacie pok. 407 (III piętro), zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku,
ul. Tuwima 37,
76-200 SŁUPSK
Oferta winna być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres Wykonawcy i oznakowana:

PRZETARG NA DOSTAWĘ LICENCJI DO PLATFORMY E-USŁUG
DORĘCZYĆ
do dnia 18 lutego 2020r. godz. 10.00.
2. Punkt 13.1. SIWZ przybiera nową prawidłową treść:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 37, 76-200 SŁUPSK (sekretariat
– pok.407, III piętro) w terminie do dnia 18.02.2020 roku, do godz. 10.00.
3. Punkt 13.3. SIWZ przybiera nową prawidłową treść:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Tuwima 37 (sekretariat –
pok.407, III piętro) w dniu 18.02.2020 roku o godz. 10.15.
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