
NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach

znak:WAG-II.261.61.2017 Katowice, dnia 14 wrzesnia 2017 r.
WAG-II. W.5 RImP.20 17

WYKONAWCY

dotyczy: zakup 2 szt. macierzy do DMZ oraz 2 szt. bibliotek tasmowych (15/pn/2017)

W oparciu 0 art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien

publicznych (j-t- Dz.U.2017.1579), przekazuj^ tresc pytan dotycz^cych Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), jakie wpiyn^ly do Zamawiaj^cego w dniu

13 wrzesnia 2017 r. poczt^ elektroniczn^ oraz udzielam wyjasnienia (odpowiedzi).

Pvtanie 1 (tresc oryginalna):

Pkt III, ppkt 5.SIWZ

Dokumenty potwierdzajqce, ze oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajqcego.

Przed udzieleniem zamowienia Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, ktorego oferta

zostata najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzieh ztozenia ww. opisow - specyfikacji technicznych.

Zwracamy uwag^, ze w zwiqzku z tym, iz wartosc przedmiotowego zamowienia
przekraoza kwot^ 135.000 euro, zastosowanie ma przepis art. 26. ust. 2, ktory mowi o

nie krotszym niz 10 dni terminie na zlozenie aktualnych na dzieh ztozenia oswiadczeh

lub dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1.

W zwi^zku z powyzszym wnosimy 0 weryfikacj^ zapisow SIWZ.

Wviasnlenle (odpowiedz):

I  ̂l^ski Oddzial Wojewodzki, ul. Stanislawa Kossutha 13, 40-844 Katowice
www.nfz.gov.pl I tel.: 32 735 16 00, fax: 32 735 15 71, e-mail; sekretariat@nfz-katowice.pl



Zapis dot. 5 dni jest niezamierzonq omytk^ zamawiaj^cego. Tresc pkt III ppkt 5 ramka

otrzymuje brzmienie:

Przed udzielenlem zamowlenia Zamawiajqcy wezwie Wykonawc^, ktorego oferta zostata

najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie

aktualnych na dzleh ztozenia ww. opisow - specyfikacji techniGznych.

Pvtanle 2 (tresc oryqinalna):

Pkt XII, ppkt I. Sposob wypetnlanla lub przygotowania formularzy lub oswiadczeh.

ust. 2) formularz opis rownowaznosci pakiet II

Prosimy o wyjasnlenie, na jakim etaple, Wykonawca zamlerzaj^cy skorzystac z

rozwi^zan rownowaznych sktada Formularz opis rownowaznosci pakiet II - razem z

ofert^, czy na wezwanie Zamawiaj^cego w przypadku, gdy oferta wykonawcy zostata

oceniona najwyzej?

Wviasnlenie (odpowledz):

Obowi^zek ztozenia formularza opis rownowaznosci pakiet II wynika w sposob

oczywisty

z tresci formularza oferty pakiet II - zob. pkt 20 ppkt. 2 cyt. formularza.

Pvtanle 3 (tresc oryglnaina):

Pkt XII, ppkt I. Sposob wypetnlanla lub przygotowania formularzy lub oswiadczeh.

ust. 7) dokumenty JEDZ pakiet IJEDZ pakiet II.

Prosimy o wyjasnlenie, czy w przypadku gdy wykonawca sktada oferty na oba pakiety,

zobowiqzany jest do ztozenia osobnycti dokumentow JEDZ dia poszczegolnych

pakietow, czy wystarczaj^cym b^dzie ztozenie jednego, tqcznegp dokumentu JEDZ?

Wviasnlenie (odpowledz):

Wykonawca ma obowi^zek ztozenia odrpbnych dokumentow JEDZ w zakresie pakietu I

oraz pakietu II. Jak wynika z pierwszej strony SIWZ oraz jak mozna sip zorientowac po

pobraniu dokumentow ze strony internetowej SOW NFZ, Zamawiajqcy przygotowat dIa

Wykonawcy dwa odrpbne dokumenty JEDZ w formacie XML: dIa pakietu I oraz dIa

pakietu II. Sktadaj^c ofertp wykonawca stosownie do oferowanego zakresu zat^cza do

formularza oferty dokument JEDZ dotyczpcy oferowanego zakresu (I lub II). Rowniez



jesli wykonawca skteda ofert^ na obydwa pakiety, winien wypelnic obydwa zal^czone

dokumenty JEDZ.

Powyzsze wyjasnienia nie powoduj^ koniecznosci dokonania zmiany ogloszenia

o zamowieniu; nie wymagaj^ rownlez przedfuzenia terminu sWadania ofert.
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