NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki w Katowicach

Katowice, dnia /(^stycznia 2021 r.

WAG-II.W.nOcSlaAB.2021

DO

WYKONAWCOW

dotyczy: ^wiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (zam6wienie nr 21/us/2020)

W zal^czeniu przekazuj^ tresc pytan jednego z Wykonawcow,jakie wplyn^ly do Zamawiaj^cego
w dniu 12.01.2021 r. w zwi^ku z SIWZ oraz w oparciu o pkt VIII ppkt 7 SIWZ udzielam stosownych
odpowiedzi. Zmiany tresci SIWZ wynikaj^ce z niniejszego pisma wprowadzam w oparciu o pkt VIII ppkt
8 SIWZ.

Zapvtanie nr 1

W zwi^zku z negatywn^ odpowiedzi^ na pytanie nr 20 odnosnie modyflkacji zapisu w § 2 ust. 2 Umowy
o zachowaniu poufnosci dla pakietow I-II, Wykonawca pragnie zauwazyc, iz zapisy dotycz^ce raz^cego
naruszenia warunkow umowy zdecydowanie nieadekwatne w kontek^cie swiadczonych ushig, a takze
ilosci czynnosci wykonywanych przez Wykonawc^ przy realizacji zamowienia.

Maj^c na uwadze powyzsze, Wykonawca,w celu ustalenia rownej pozyeji stron, zwraca si§ z prosb^
0 rewizj^ stanowiska Zamawiaj^cego, poprzez modyfikacj^ zapisu § 2 ust. 2 Umowy o zachowaniu
poufnosci

„ W przypadku naruszenia przez Wykonawc^ obowiqzkow dotyczqcych Informacji Poujhych, o ktorych
mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar§ umownq w wysokosci 1000,00

zl (siownie: tysiqc zlotych) za kazdq ujawnionq informacji Poujhq, na zqdanie Zmawiajqcego, w
terminie do 14 dni roboczych od ckwili otrzymania wezwania do zaplaty."
Odpowiedz fwviasnienie)

Zamawiaj^cy informuje, iz modyfikuje zapis § 2 ust. 2 Umowy o zachowaniu poufiiosci, ktoiy otr2ymuje
brzmienie:

Sli^ski Oddzial Wojewodzki, ul. Stanislawa Kossutha 13,40-844 Katowice
tel.: 32 735 16 00,fox: 32 735 15 71, e-mail: sekretariat@nfe-katowice.pl

„W przypadku naruszenia przez Wykonawcf obowiqzkow dotycz^cych Informacji Poufnych, o ktdrych
mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar? umown^ w wysokosci 1.000,00
zlotych /stownie: tysi^c zlotych/ za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufhych, na z^danie
Zamawiaj^cego, w terminie do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zaplaty kary umownej".
Zapvtanie nr 2

Wykonawca zwraca si? z wnioskiem o przedhizenie terminu skladariia ofert. Zainteresowanym
Wykonawcom potrzebny jest czas do sporzqdzenia oferty z uwzgl?dnieniem odpowiedzi Zamawiaj^cego
na otrzymane wnioski o wyjasnienie tresci Ogloszenia.

Zamawiaj^cy w rozdziale XII SIWZ wskazuje, iz korespondencja przychodz^ca do Sl^skiego OW NFZ
przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej kwarantannie.
Jestesmy przekonani, iz zmiana terminu skladania ofert do dnia 20 stycznia 2021 r. do godziny 14:00 dla
ww. post?powania nie spowoduje

uci^zliwosci zarowno Zamawiaj^cemu jak i wszystkim

zainteresowanym oraz nie wplynie negatywnie na przebieg niniejszego post?powania.

Odpowiedz(wviasnienie')

W celu umozliwienia Wykonawcom uwzgl?dnienia w tresci ofert skladanych na dany pakiet odpowiedzi
oraz wprowadzonych zmian przedhi^m termin skladania ofert do dnia 20.01.2021 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nast^pi w tym samym dniu o godz. 15.00.
Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy pkt XI lit.D
(ramka),oraz pkt Xn ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.
Udzielone przez Zamawiaj^cego odpowiedzi (wyja^nienia), a takze wprowadzone zmiany do umowy
o zachowaniu poufiiosci, stanowi^ cz?sc SIWZ.
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