
 

 

 Radom, dnia 21 lipca 2017 r. 

 

Do Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu” realizowanego 

w ramach projektu: "Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

wraz z wdrożeniem e -usług dla pacjentów" (znak postępowania: RSPR-1 UE/PN/2017). 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

Zamawiający - Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, działając na 

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

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, niniejszym 

informuje, iż dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ w następującym zakresie: 

Zmianie ulegają zapisy w  rozdziale XI SIWZ pkt 3   litera c. Obecna ich treść: 

c. jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla Stacji 

Pogotowia Ratunkowego, lub Szpitala , SOR-u lub innych podmiotów leczniczych 

o których mowa w ustawie o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 618  

z poźń. zm.)o wartości minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy 

złotych), którego przedmiotem była:  

 dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego  

 dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego 

obsługującego działalność Stacji Pogotowia Ratunkowego w części 

administracyjnej, obejmującego swoim zakresem m.in. finanse  

i księgowość, majątek trwały, gospodarka magazynowa, zakupy, 

sprzedaż, kadry i płace, rozliczanie czasu pracy kierowców i środków 

transportu  medycznego 

Zmianie ulegają zapisy w  rozdziale XVIII  SIWZ pkt 28. Obecna ich treść: 

28. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy 

umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: 

Oferta na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Radomskiej 

Stacji PogotowiaRatunkowego w Radomiu” 

Znak sprawy:RSPR-1 UE/PN/2017 

Nie otwierać przed dniem 02.08.2017r. godz. 11:30 

 

Zmianie ulegają zapisy w  rozdziale XIX SIWZ pkt 1. Obecna ich treść: 

1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVIII ust. 28niniejszej SIWZ 

należy złożyć do dnia 02.08.2017r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1, 26-600 

Radom. Sekretariat - pok.nr 12 /I piętro. 



 

 

Zmianie ulegają zapisy w  rozdziale XX SIWZ pkt 1. Obecna ich treść: 

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2017r,  o godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego, tj Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 

1   26 600 Radom w  pokoju nr 6 (parter). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający 

poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Treść po zmianach 

 

W rozdziale XI SIWZ pkt 3  litera c. 

 

c.jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla Stacji 

Pogotowia Ratunkowego, lub Szpitala , SOR-u lub innych podmiotów leczniczych  

o których mowa  w ustawie o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2015r. poz. 618 z 

późń. zm.)  o wartości minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy 

złotych), którego przedmiotem była:  

 dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego  

 dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego w części 

administracyjnej, obejmującego swoim zakresem m.in. finanse  

i księgowość, majątek trwały, gospodarka magazynowa, zakupy, 

sprzedaż, kadry i płace, rozliczanie czasu pracy kierowców i środków 

transportu  medycznego 

 

W  rozdziale XVIII  SIWZ pkt 28. Obecna ich treść: 

uwaga :  (zmiany naniesiono  w kolorze czerwonym) 

28.Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy 

umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: 

Oferta na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Radomskiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu” 

Znak sprawy:RSPR-1 UE/PN/2017 

Nie otwierać przed dniem 07.08.2017r. godz. 11:30 

 

 W rozdziale XIX SIWZ pkt 1. Obecna ich treść: 

1.Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVIII ust. 28niniejszej SIWZ należy 

złożyć do dnia 07.08.2017r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Radomska Stacja 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom. Sekretariat - pok.nr 

12 /I piętro. 

 

W rozdziale XX SIWZ pkt 1. Obecna ich treść: 



 

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2017r. o godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 

1   26 600 Radom w  pokoju nr 6 (parter). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający 

poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

 

Przedmiotowa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. 

 

 

     Z-ca Dyrektora 

     Radomskiej Stacji Pogotowia 

     Ratunkowego 

     mgr inż. Wojciech Marek Puton 

 


