Nr sprawy: ZP 1/2018

Gołdap, dnia 30. 10.2018r.

Wykonawcy
zmiana SIWZ
W prowadzonym postepowaniu przetargowym na wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi
2a podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r poz.
1956), zwanej dalej PZP, Zamawiający dokonuje następujących zmian:
1 ust. 3 pkt. 5 SIWZ został poprawnie sformatowany.
2. pkt. 1 – 4 ust. 4 SIWZ otrzymują brzmienie:
1) Zamawiający wymaga, aby osoby określone w ust. 3 pkt. 7 a SIWZ wykonujące czynności niezbędne do
realizacji zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy
zgodnym z zakresem powierzonych im zadań.
2) Zamawiający nie określa wymiaru czasu pracy jednakże każda godzina wykonywanej pracy przez
każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy o pracę.
3) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia
trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ust. 3 pkt. 7 a SIWZ
przez wykonawcę i podwykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Litera „c” ust. 18 SIWZ, otrzymuje brzmienie:
C. Termin realizacji – 20%
Punkty przyznawane będą przyznawane w następujący sposób:
TERMIN REALIZACJI

PUNKTY

Do 31.12.2018r.

0 pkt.

Od 02.01.2019 do 14.01.2019r

10 pkt.

Od 15.01.2019r do 30.01.2019r

20 pkt

4. Ust. 18 siwz otrzymuje brzmienie:
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zamawiającego GoldMedica ul.
Słoneczna 7; 19 – 500 Gołdap do dnia 19 listopada 2018r. do godziny 11:00
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2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego GoldMedica ul. Słoneczna 7; 19 – 500 Gołdap
w dniu 19 listopada 2018r. o godzinie 11:20;
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
W związku ze zmianą terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP w związku z art. 12 a ust. 1 PZP
zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została przekazana do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2 listopada 2018r.
Dokonana zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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