Sztum, dnia 22.05.2018 r.
PR.081.1.29.2018.PRI

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OPISU ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)
Nazwa zadania: Świadczenie usług Telemedycyny w miejscu zamieszkania dla uczestników
projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający informuje, że zmienia treść
w następującym zakresie:

opisu istotnych warunków zamówienia

W OIWZ w cz. XI. Opis sposobu przygotowania oferty jest:
8.3.1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia
Wykonawcy z postępowania będzie dokonywane na podstawie oświadczeń składanych wraz
z ofertą. Zamawiający może wezwać w terminie przez siebie wyznaczonym Wykonawców na
każdym etapie postępowania do złożenia innych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postepowaniu
– przy czym zakres oświadczeń lub dokumentów został opisany przez Zamawiającego w Dziale
VIII OIWZ.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwo
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczeń, dokumentów
i pełnomocnictw, nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub wyjaśnienia budzą
uzasadnione wątpliwości Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania przekazując
wykluczonemu Wykonawcy uzasadnienie pisemne dokonanego wykluczenia.
Powinno być:
8.3.1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia
Wykonawcy z postępowania będzie dokonywane na podstawie oświadczeń składanych wraz
z ofertą. Zamawiający może wezwać w terminie przez siebie wyznaczonym Wykonawców na
każdym etapie postępowania do złożenia innych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postepowaniu
– przy czym zakres oświadczeń lub dokumentów został opisany przez Zamawiającego w Dziale
VIII OIWZ.
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Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwo
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczeń, dokumentów
i pełnomocnictw, nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub wyjaśnienia budzą
uzasadnione wątpliwości Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania przekazując
wykluczonemu Wykonawcy uzasadnienie pisemne dokonanego wykluczenia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w Dziale VIII OIWZ
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawców do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W OIWZ w cz. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert jest:
1. Oferty należy składać na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum, pok. nr 11, nie później niż do dnia 23.05.2018 roku do godz.
9.00
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego - pokój nr 4.
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1. Oferty należy składać na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum, pok. nr 11, nie później niż do dnia 23.05.2018 roku do
godz. 9.00
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego - pokój nr 4.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie całego zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny ofert oraz wskazanego doświadczenia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie BIP informacje dotyczące:
1) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia ,
2) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny i
doświadczenia w nich zawartych.
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W OIWZ w cz. XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy jest:
1. Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Sztum wprowadzony
Zarządzeniem Nr 3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 stycznia 2018 roku.
2. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Umowę
podpisuje osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
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1. Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Sztum wprowadzony
Zarządzeniem Nr 3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 stycznia 2018 roku.
2. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Umowę
podpisuje osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
3. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę
w sprawie zamówienia publicznego, której projekt stanowi załącznik B do OIWZ.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród
pozostałych ofert.
W OIWZ dodaje się cz. XVIII. Unieważnienie postępowania
1.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję
o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up.
mgr Sylwia Mackiewicz
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie
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