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OR.272.1.21.2018            Brzeg, dnia 03.01.2019 r.    

 

 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, 

przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – 

trzecie postepowanie  

 

 

Zamawiający – Powiat Brzeski, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r, poz. 1986, 2215), zwanej 

dalej „ustawą” w związku z wpłynięciem zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na które przygotowuje odpowiedzi, informuje, że termin składania i otwarcia 

ofert zostaje przedłużony do dnia 28 stycznia 2019 r.  

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmieniono treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert (punkt X. Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: Miejsce oraz termin składania ofert  i otwarcia ofert). 

 

W SIWZ było: 
„I. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Wykonawca, aby  złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp 

do formularzy do złożenia oferty oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć 

ofertę wykonawca wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty. 

2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy 

złożyć  

za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  do dnia 10 stycznia 

2019r. do godz. 12:30.   
3. Po upływie terminu złożenie oferty na miniPortalu nie będzie możliwe. 

 

II. Otwarcie ofert 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: miejsce: Starostwo Powiatowe             

w Brzegu adres: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, w dniu 10 stycznia 2019 r.                   

o godz. 13:00 pok. 402 -  za pośrednictwem miniPortalu. 

2.  Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu   i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego. 

3.  Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

4.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informację z otwarcia ofert.” 

 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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W SIWZ aktualnie jest: 
I. Miejsce i termin składania ofert: 

4. Wykonawca, aby  złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp 

do formularzy do złożenia oferty oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć 

ofertę wykonawca wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty. 

5. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy 

złożyć  

za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  do dnia 28 stycznia 

2019r. do godz. 12:30.   
6. Po upływie terminu złożenie oferty na miniPortalu nie będzie możliwe. 

 

II. Otwarcie ofert 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: miejsce: Starostwo Powiatowe                         

w Brzegu adres: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, w dniu 28 stycznia 2019 r.                      

o godz. 13:00 pok. 402 -  za pośrednictwem miniPortalu. 

2.  Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu  i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego. 

3.  Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

4.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informację z otwarcia ofert.” 

  

 

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom wszelkie zmiany                                       

i wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą 

Wykonawców.  

 

Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia 

o zamówieniu.   Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy, stosowne ogłoszenie 

przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.   

 

Uwaga: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że upłynął termin składania wniosku   o wyjaśnienie treści 

siwz. 

 

 

                                                                         STAROSTA 

                                                                               () 

                                                                    Jacek Monkiewicz  
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