„Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”
znak sprawy: ZP 03/2017

Pismo Zamawiającego w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie Przetargu Nieograniczonego,
oznaczonego przez Zamawiającego znakiem: ZP 03/2017
Przedmiot zamówienia stanowi: Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe
Miasto nad Pilicą.
MODYFIKACJA SIWZ II
Było:
XVIII. Pkt 27
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone”
należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:
Oferta na „Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”
Znak sprawy: ZP 03/2017
Nie otwierać przed dniem 13.06.2017 r. godz.09:00
XIX: Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVIII pkt 27 niniejszej

SIWZ należy złożyć do dnia 13.06.2017 r. do godz. 09:00 w siedzibie
Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym
Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
(sekretariat budynek Administracji).
2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej
złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania
wyznaczonego
w SIWZ terminu składania ofert.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie
terminu składania ofert.

5. Zamawiający – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp – niezwłocznie zawiadomi

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po terminie do
wniesienia odwołania.
XX: Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania
ofert o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2) Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
3)
Informacje, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającgo niezwłocznie po
otwarciu ofert.
Winno być:
XVIII. Pkt 27
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone”
należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:
Oferta na „Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”
Znak sprawy: ZP 03/2017
Nie otwierać przed dniem 19.06.2017 r. godz.09:00
XIX: Miejsce oraz termin składania ofert.
6. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVIII pkt 27 niniejszej

SIWZ należy złożyć do dnia 19.06.2017 r. do godz. 09:00 w siedzibie
Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym
Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
(sekretariat budynek Administracji).
7. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
8. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej
złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania
wyznaczonego
w SIWZ terminu składania ofert.

9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie

terminu składania ofert.
10. Zamawiający – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp – niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po terminie do
wniesienia odwołania.
XX: Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
4) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania
ofert o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5) Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
6)
Informacje, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającgo niezwłocznie po
otwarciu ofert.

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 05 czerwca 2017 r. --------------------------------------------

Za Zamawiającego
Robert Schönpflug

