
Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.1.19.2016 Warszawa, 18 stycznia 2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi 
serwisowe sprzętu dla środowiska serwerów HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 2.01.2017 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji. Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi:

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie do realizacji usługi serwisowej części zamiennych 
w 100% sprawnych i oryginalnych z innych źródeł Wykonawcy, dzięki czemu możliwe będzie 
zaproponowanie optymalnej kosztowo propozycji realizacji umowy?

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 5.1. opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 
1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pkt 5.1. otrzymuje brzmienie: „Zamawiający 
dopuszcza do realizacji usługi serwisowej części zamienne w 100% sprawne i oryginalne”.

W związku z udzieloną odpowiedzią i wprowadzoną modyfikacją, zapisy SIWZ otrzymują brzmienie:
- zapis Specyfikacji w rozdziale 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 11 otrzymuje 
następujące brzmienie:
Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz 
napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.19.2016. OFERTA -  Usługi serwisowe sprzętu dla 
środowiska serwerów HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ”. NIE OTWIERAĆ 
PRZED 8.02.2017 r. GODZ. 10;30”.
- zapis Specyfikacji w rozdziale 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
pkt 1, otrzymuje następujące brzmienie:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali 
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 8.02.2017 r. do 
godz. 10:00.
- zapis Specyfikacji w rozdziale 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

NFZ.
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Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8.02.2017 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali 
w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.
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