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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 
05-400 Otwock 

 

Otwock,  dnia 31.07.2018r.  

ZP 2 - 2018 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Budowa i wdrożenie- „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

Szanowni Państwo, 

W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 lipca 2018 r. sygn. akt: KIO 1255/18,  

na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku nr 1A do SIWZ, 

Załączniku nr 1B do SIWZ oraz Załącznikach nr 10 do SIWZ (dla Zadania nr 1 i dla Zadania nr 2) poprzez 

wykreślenie zapisu „wymagane jest dostarczenie do oferty oświadczenia Producenta oferowanego 

sprzętu, iż wymagany poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane wraz z nim oprogramowanie 

został zaoferowany przez Producenta na potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu, a także 

dostarczenia przy dostawie potwierdzenia tych wymagań przez producenta wraz z podaniem przez niego 

dostarczanego numeru seryjnego urządzenia” w pkt 8.1., 8.3. i 8.5 (załącznik nr 1A do SIWZ – adekwatne 

zmiany zostały dokonane w Załączniku nr 10 do SIWZ dla Zadania nr 1), w pkt. 1.2 (Załącznik nr 1B do 

SIWZ - adekwatne zmiany zostały dokonane w Załączniku nr 10 do SIWZ dla Zadania nr 2) – wszystkie 

zmiany zaznaczono na czerwono.  

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert.  

Ofertę dla zadania 1 lub zadania 2 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 1/3, 05-400 

Otwock do dnia 06.08.2018 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 

w rozdziale XI oferta Zadanie 1; p. 10 i Zadanie 2; p. 10 SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi  

w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, dla zadania 1 lub 

zadania 2 o godzinie 11:30 dnia 06.08.2018 r. 
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