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WYJAŚNIENIE NR 2 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 3
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
W dniu 11.10.2013 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na Pytanie nr 247, dotyczące elektronicznego systemu
zamawiania posiłków. W kwestii jakichkolwiek pytań dot. tego zagadnienia, Zamawiający odesłał Wykonawców do
firmy Asseco Poland S.A. w Rzeszowie.
Z lektury wymogów i założeń SIWZ uzupełnionych odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania
zadane w trakcie trwania procedury przetargowej jednoznacznie wynika, iż tylko firma Asseco Poland S.A. posiada
kompetencje do spełnienia wymogów związanych z integracją elektronicznego systemu zamawiania posiłków.
Zgodnie z sugestią Zamawiającego skontaktowaliśmy się z w/w firmą, której przedstawiciel Pan Andrzej Motkowski
(Expert Key Account Manager /Pion Opieki Zdrowotnej) poinformował nas na piśmie w dniu dzisiejszym, iż
„przewidywany czas wykonania takiej integracji to marzec / kwiecień 2014 r.”
Takie stanowisko firmy Asseco Poland S.A. czyni niemożliwym do spełnienia warunek postawiony przez
Zamawiającego, który wymaga by system został wdrożony w terminie jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia
świadczenia usługi (II Modyfikacja z dn. 11.10.2013 r, Punkt.2) – rozdział III Par. 5 ust. 1 lit. b) SIWZ).
W świetle wyżej przedstawionych faktów, prosimy o zmianę zapisów dot. terminu wdrożenia elektronicznego systemu
zamawiania posiłków i przesunięcie go na koniec kwietnia 2014 roku.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznego systemu zamawiania posiłków do 30
kwietnia 2014 r.
MODYFIKACJA SIWZ
Zamawiający dokonuje w następującym zakresie modyfikacji SIWZ:
1) rozdział III § 5 ust. 1 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„b) zainstalować u Zamawiającego i wdrożyć w terminie do 30 kwietnia 2014 r. elektroniczny system zamawiania
posiłków, zintegrowany z systemem medycznym Info Medica firmy Asseco Poland SA w zakresie przekazywania
danych odnośnie zamawianej ilości i rodzaju posiłków na poszczególnych Oddziałach, spełniający wymagania
szczegółowo określone w SIWZ w Rozdziale II pkt 8.”
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:
- termin składania ofert upływa 31.10.2013 r. o godz. 09.30,
- otwarcie ofert nastąpi 31.10.2013 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
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