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Toszek, 19.07.2019 r. 

   

   

dotyczy: postępowania nr 15/PN/DEG/AS/2019 na świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz 

serwisu oprogramowania części białej, szarej i E-usługi SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego 

w Toszku 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert (podstawa prawna art. 38 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych):  

 

termin składania ofert 27.08.2019 r. godz. 09.00 

termin otwarcia ofert 27.08.2019 r. godz. 09.15  
 
 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji: 

 rozdz. VII pkt 2 i 4 SIWZ: 

 

2.  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 

     (...) 

      najpóźniej do dnia 27.08.2019 r. do godz. 09.00.   

1. 4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „Wadium - 15/PN/DEG/AS/2019 w zakresie 

pakietu ……” Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek  Zamawiającego w banku:  
 

Bank Śląski BSK I O/Gliwice nr rachunku  96 1050 1285 1000 0002 0310 0144.  
 

Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną  

na konto Zamawiającego do dnia 27.08.2019 r. do godz. 09.00.   

 

 rozdz. IX pkt 11 SIWZ: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 rozdz. X pkt 1 i 4 SIWZ: 
 

„1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  

w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji – sekretariat Dyrektora 

Naczelnego nie później niż w terminie do 27.08.2019 r. do godz. 09.00. 

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie – w sali konferencyjnej w budynku 

administracji szpitala w dniu 27.08.2019 r. o godz. 09.15.” 
 

OFERTA PRZETARGOWA  NA: 

Przetarg nieograniczony 15/PN/DEG/AS/2019 

 

Świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz serwisu oprogramowania części białej, szarej 

 i E-usługi SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

 

Nie otwierać przed dniem 27.08.2019 r. do godz. 9:15. 
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2)  zmianie ulegną zapisy dotyczące pomocy w usunięciu awarii oprogramowania powstałej z winy 

Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych: 
 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji: 
 

 rozdz. II pkt 1.2.1.6. SIWZ oraz rozdz. XV pkt 2 SIWZ: 
 

1.2.1.6. pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek 

wypadków losowych:  

a) w przypadku tzw. awarii krytycznej, tj. takiej, która uniemożliwia użytkowanie dostarczonego 

oprogramowania aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w 

dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia 

ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem dostarczonego 

oprogramowania aplikacyjnego:  

-czas reakcji Wykonawcy(serwisu) na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do 

chwili podjęcia przez Wykonawcę (serwisu) czynności zmierzających do naprawy zgłoszonej „awarii 

krytycznej”) wynosi 1 dzień roboczy;  

-czas dokonania naprawy Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili 

rozpoczęcia czynności serwisowych. W przypadku wystąpienia „awarii krytycznej” Wykonawca 

(serwis) może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem awarii 

krytycznej; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego awarii krytycznej będzie 

traktowana jako awaria zwykła.  

b) pozostałych przypadkach (w przypadku tzw. awarii zwykłych):  

- czas reakcji Wykonawcy (serwisu) na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do 

chwili podjęcia przez Wykonawcę (serwisu) czynności zmierzających do naprawy zgłoszonej awarii 

zwykłej) wynosi do 5 dni roboczych; 

-czas dokonania naprawy Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili 

rozpoczęcia czynności serwisowych 

 

3) zmianie ulegną zapisy dotyczące fakturowania 
 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji: 
 

 rozdz. XV pkt 3 SIWZ: 

 

2. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie 

faktury wystawianej w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego począwszy od 01 czerwca 2020 

r. 
 

 Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  

 

 

Z poważaniem: 

 

        Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
  

 

 

 

 

 

 

 

Od dnia 19.07.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest 

zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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