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Kraków, dn. 25.01.2021 r. 
 

Dotyczy:  Rozbudowa lub wymiana zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie 
funkcjonalności obecnie posiadanych modułów systemu z możliwością integracji regionalnej wymiany 
EDM oraz innych usług MSIM. 
Znak postępowania A.I.271-26/20. 

 
 

MODYFIKACJA SIWZ 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje 
modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).  

 
W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania, Zamawiający - dokonuje modyfikacji 

SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.  
Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pytania Wykonawców, które 

zostaną udzielone niezwłocznie po ich opracowaniu. 
 

Pkt 16 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 
„Termin składania (przesłania) ofert: 
Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” na 
stronie internetowej: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf 
Zgodnie z informacją zawartą na ww. stronie internetowej - Wykonawca, aby zaszyfrować pliki 
(ofertę), musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć niniejsze postępowanie. Po wejściu 
w szczegóły tego postępowania należy odnaleźć funkcję, która umożliwia zaszyfrowanie. System 
automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak 
przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 
Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 11 luty 2021 r. godz. 10:00. 
Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie 
terminu do wniesienia odwołania. 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert następuje przy wykorzystaniu strony internetowej miniPortalu. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 luty 2021 r. godz. 11:00 w Małopolski Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 
Administracja - pokój nr 12. 
 (…)”.  

 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 25/01/2021 r. 
 
 
 

                 dr n. med. Paweł Kamiński 
 Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 
                im. prof. Bogusława Frańczuka 

 
 

 




