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WSZYSCY OFERENCl

WYJAśN!ENlE lzMIANA
SZCZEGOŁOWYCH WARUNKOW KONKURSU OFERT

NA UDZlELANlE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z zakresu: ,,Wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki !aboratoryjnej

dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A. w Polkowicach"

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZS. A. w Polkowicach, w związku z otrzymanymi

pytaniami do treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) z dnia 01.07 ,2022 r,, wyjaśnia

i zmienia treśó swko w zakresie:

Pytanie nr 1:

Zapytanie do pkt 4 tabela 3 Wymagania w zakresie integracji systemow dział licencje i sprzęt.

W punkcie 1 jest ujęte zapytanie doL zakupu licencjioraz sprzętu komputerowego dla stacji roboczych

dla reatizacji podmiotu umowy ile i jaki sprzęt komputerowy ma zamawiający na myśli proszę o

dokładne wytyczne,

W drugim punkcie zamawiający informuje że posiada wystarczającą ilość stacji roboczych, co

wyklucza jedno z drugim.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Udzielający Zamówienie wymaga jedynie aby system informatyczny Udzielającego Zamówienie

był zintegrowany z systemem Przyjmującego zlecenie.

Pytanie nr 2:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofeft na dzień

13,07,2022.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofeń do dnia

13.07.2022 r.

W związku z powyższym, zgodnie z § 7 ust, 3 ww, SWKO, zmienia się zapis Szczegółowych

Warunków Konkursu Ofert z dnia 01 ,07.2022 r. w zakresie:

1) § 7 ust. 1, który otrzymuj brzmienie:

,,1. Ofertę należy złożyc za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie do 13.07.2022 r.

w sekretariacie Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A., pok. 103, przy ul, K. B,



Kominka 7 w Polkowicach, do godz. 12.00.",

2)§ 8 ust.8, który otrzymuje brzmienle:

,,B. Koperta musi być zaadresowana do Udzielającego Zamówienie na adres: Polkowickie Centrum

Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A., ul, K. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice olaz opisana:

3) § 10 ust.1, który otrzymuje brzmienie:

,, 1. Otwarcie ofeń jest jawne inastąpi 13.07.2022 r. o godz. 12.30, pok. 100, przy ul, K. B. Kominka

7 w siedzibie Udzielającego Zamówienia",

W pozostałym zakresie SWKO pozostają niezmienione.
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PREZES ZARZĄDU

paweł Gambal


