Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu





Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/67/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa
różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta,
transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzęt medyczny/17.
I.
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje poprawienia
oczywistej omyłki pisarskiej w zadaniu nr 4 Formularza opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do
SIWZ), w następujące sposób:
W wierszu, w którym znajduje się zapis: „NIBP”, otrzymuje brzmienie: „NIBP w dwóch defibrylatorach”
W wierszu, w którym znajduje się zapis: „Kapnometria”, otrzymuje brzmienie: „Kapnometria w jednym
defibrylatorze.”
Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników postępowania przetargowego do naniesienia stosownej
poprawki zgodnie z w/w opisem.
Oczywista omyłka pisarska wynika również z zapisów zamieszczonych w pkt. 34 i 35 zadania nr 4.
Pozostała treść Zadania nr 4 Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) pozostaje bez
zmian.
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W związku z powyższym Wykonawcy składający ofertę przetargową w zakresie zadania nr 4 powinni
odpowiednio wycenić defibrylatory zgodnie z wymaganą konfiguracją w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1
do SIWZ). Istotne jest to, aby łącznie Zamawiający otrzymał 4 sztuki defibrylatorów.
II.
Zamawiający w wyniku wprowadzonych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nieprowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z udzielonymi odpowiedziami na
zadane przez Wykonawców pytania, w celu umożliwienia Wykonawcom na wprowadzenie tych zmian i
poprawne przygotowanie ofert przetargowych, zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia
29 marca 2017r. na dzień 6 kwietnia 2017r.
III.
Z powodu zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 12.16, 13.1, 13.4. w następujący sposób:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia punkt 12.16. otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w taki sposób, aby zapewniona była jej nienaruszalność, a także nie budziło to
żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez
osoby nieupoważnione.
Kopertę należy zaadresować:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec i umieść napis:
Oferta przetargowa – przetarg nieograniczony Nr 2/sprzęt medyczny/17
Nie otwierać przed dniem 06-04-2017r., godz. 09.30”
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia punkt 13.1. otrzymuje brzmienie:
„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul.
Jeleniogórska 4., 59-700 Bolesławiec (Budynek Administracji – Sekretariat, pok. nr 1; Sekretariat
pracuje w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
06-04-2017r. do godz. 09:00.”
c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia punkt 13.4. otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 06-04-2017r. o godz. 09:30, adres jw., Sala konferencyjna. Otwarcie ofert
jest jawne.”
Pozostała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami pozostaje bez zmian.
Zamawiający informuje, działając zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych,
że przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści
SIWZ do niniejszego postępowania przetargowego.
Zamawiający informuje, że w dniu 22 marca 2017r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie zmian (sprostowanie) w związku z zmianą terminu skłania i otwarcia ofert.
Z poważaniem

