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WYKONAWCOW

dotyczy: zaffiowienie nr 17/pn/2018 - dostawa i wdrozenie oprogramowama do archiwizacji

i korelacji zdarzen oraz swiadczenie asysty technicznej

W zwi^zku z wejsciem w zycie w dniu 18.10.2018 r. rozporz^dzenia Ministra

Pfzedsi^biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie

rodzajdw dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu

o udzielenie zamdwienia (Dz.U.2018.1993), informuj? Wykonawcdw, iz do niniejszego

post^powania wszcz^tego w dhiu 22.10.2018 r. (a wi^c w okresie od dnia wejscia w zycie

rozporz^dzenia zmieniaj^cego do dnia 31.12.2019 r.), na mocy §2 rozporz^dzenia zmieniajqcego,

stosuje si? przepisy rozporz^dzenia zmienianego, w brzmiemu nadanym rozporz^dzeniem

zmieniaj^cym, ztynize:

1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu zmienianym, skladane $4

w oryginale lilb kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginaieni;

2) poswiadczenie za zgodnosc z dryginaletti nast?puje przez opatfzettie kopii dokumentu lub

kopii oswiadczenia, sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.

Stwierdzic nalezy, iz w niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala

dopuszczona mozliwosc skladania dokumeiitow lub oswiadczCn, o ktdiych mowa

W rozporz^dzeniu, przy uzyciu srodkdw koniunikacji elektromcznej. Zamawiaj^cy nie dopuscil

niozliwosci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyciu srodkdw komunikacji

elektronicznej w Sposdb okreslony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zattidwien publicznych (j.t. Dz.U.2018.1986), zwanej takze „pzp".
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Niniejsze potwierdzaj4 zarowno zapisy SIWZ (por. pkt VII), jak i bglosZenie o zambwieniu, ktore

wymaga przeslania ofert w fonnie pisemiiej.

Wobec po'^zszego, na podstawie art. 38 ust.4 pzp, dokonuje si? Zmiaiiy SIWZ poprzez przyj?cie

zasady, iz datychczasowe zapisy SIWZ odnosz^ce si? do kwestii regulowanych cyt.

rozporz^dzeniem w sprawie rodzajow dokumentow (...), otr:^yifiuj4 brzrnieHie (i tak je nale:^

odGzytywac) zgodiie Ze zmianami v^^rowadzonyini rozporz^dzehiem zmieniaj^cym z dnia

16.10.2018 r. z zastrzezeiiiem poczynionym w §2 pkt 1) i pkt 2) rozporz^dZenia zmieniajqcego.

Zwraca si? jednoGzesnie uwag?, iz komunikaGja mi?dzy Zamawiaj^Gyin a WykonaWGami nadal

odbywab si? b?dzie w Sposbb okreslony w pkt VII SIWZ, a wi?G za posredniGtwem operatora

poGztowego w rozimiieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo poGztowe

(j.t. Dz.U.2017,poz. 1481), oscbisGie, za posredniGtwem poslanea, faksu lub przy uzyeiu srodka

kornunikacji elektronieznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipea 2002 r. o swiadezeniu ushig

drog4 elektroniezn^ (j.t. Dz.U.2017, poz. 1219), tj. za posredniGtwem pbezty elektronieznej

(e-mail), z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod rygorem niewaznosei w formie
C"

pisemneji pelnomoGniGtwo winno zostac zlozone z zaGhowaniem formy okreslonej w pkt X lit. B

SlWZ (rbwniez w prZypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust.3a

pzp), oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 oraz ust.3 pkt 2 pzp winno zostac

zlozone w formie pisemnej, zas oswiadczenia i dbkumentyj o ktorych mowa w rozporz^dzeniu

Ministra RoZwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac

zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (rowniez w przypadku ich

zlozenia w Wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt.

rozporz^dzeniem, a Wi?c z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 fozporz^dzenia zmieniaj^cego

z dnia 16.10.2018 r.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o Zmianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych

oraz niektofych innych ustaw (Dz.U.2016.1020 ze zm.), oferty oraz oswiadczenie, o ktdrym

mowa w aft. 25a ustawy Prawo zamdwien publicznych sklada si? pod rygorem niewaimosci

w formie pisemnej.

JednoGzesnie wyjasnia si?, iz pelna nazwa zamdwienia, ktdra zostala przywolana

w formularzu oferty brzmi: dostawa i wdrozenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji

zdarzen oraz swiadczenie asysty technicznej.

Infbrmuj? o zamieszczeniu w BZP oraz na stronie intemetowej www.nfz-katowiGe.pl

ogioszenia o zmianie ogloszenia o zamdwieniu.

W zwi^zku ze zmianami wynikaj^cymi z niniejszego pisma oraz zmian^ ogloszenia

o zamdwieniu w oparciu odpowiednio o art. 38 ust. 6 pzp oraz art. 12a ust.l pzp przedluzam



tCifmin sMadiania ofert do dflia 07.11.2018 r. do gddz. 11.00. Otwarcie ofert w tyrii sairtym dniu
ogodz. 11.30.

Tym saimyiri odpowiedniej zmianie w zakresie termimi skiadaiiia i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy

pkt X lit.D ,(ranika) ofaz pkt XI ppkt 11 ppkt 4 SIWZ.

Dodatkowo informuj^, iz w diiiu 23.10.2018 r. wplyn^ly do Zaniawiaj^Cego wnioski

WykOnawcdw o przeslanie :„formularzy do Ofefty", „zal4cznik6w do po$t?powama" w postaci
edytowalnej. . ^ .

W odpowiedzi Ha poWyzsze, uprzejmie informuj^, iz udost?pHianie wersji edytowalnej
fomiularzy (osWiadczen etc.) Hie jest niezb^dHe. Zamawiaj^cy udost?pHia plik SIWZ
z zal^czmkami w fonHacie pdf, co ma na celu HiedokonywaHie ingefeHcji w tresc forHiularZy.

,Z doswadczen ZaiHawiaj^cego wynika, ze meingerowaHie przez Wykonawcow w tresc

forHiularzy (zal^czmkow) zapewnia wi^ksz^ zgodHosc tfesci oferty z SIWZ.
Dlatego tez z zalozenia formularze winny zostac wydrukowajie bHzposrednio z formatu pdf
i w takiej formie wypelnioHe oraz podpisatie.
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