
 

 

 

znak: BAG.261.1.28.2016  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz 

zapewnienie dostępu do Internetu”. 
 

 

Pytanie  

 W nawiązaniu do modyfikacji SIWZ oraz Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu 

zamówienia z dnia 2 stycznia 2017 r., Wykonawca zwraca uwagę, że analogiczne zmiany 

powinny zostać wprowadzone również do Załącznika nr 3 do Specyfikacji, tj. formularza 

ofertowego. 

 W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie stosownych 

modyfikacji formularza oferty lub potwierdzenie, że wykonawcy powinni we własnym zakresie 

dostosować treść formularza oferty do zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w dniu 2 

stycznia 2017 r. 

 Równocześnie prosimy o zmianę terminu składania ofert w sposób umożliwiający 

przygotowanie poprawnej oferty. 

Odpowiedź  

 Zamawiający potwierdza, że  modyfikacja postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia z dnia 2 stycznia 2017 r. w części dotyczącej terminu wykonania zamówienia, 

powinna zostać uwzględniona w formularzu ofertowym. W związku z powyższym: 

Pkt 3a) formularz ofertowego otrzymuje brzmienie: 

„3. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia: 

a) Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji 

zamówienia, tj.: 

- uruchomienie połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją siecią rozległą 

WAN, które musi nastąpić nie wcześniej niż w dniu 18.02.2017 r., jeżeli uruchomienie połączenia nie 

byłoby możliwe w tym dniu, powinno nastąpić nie później niż w terminie 12  tygodni od dnia zawarcia 

umowy,  

- utrzymania połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją siecią rozległą 
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WAN w okresie 24 m-cy od daty uruchomienia usługi, zapewnienie dostępu do Internetu od daty 

uruchomienia połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją siecią rozległą 

WAN, przez 24 miesiące od daty wyszczególnionej na protokole odbioru, ale nie wcześniej niż od dnia 

18.02.2017 r. 

 

W celu umożliwienia wykonawcom prawidłowego przygotowania ofert, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert do 12 stycznia 2017 r.  

Poniższe zapisy SIWZ otrzymują brzmienie: 
- zapis Specyfikacji w pkt 10  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ppkt 12 otrzymuje 

następujące brzmienie:  

Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz 

napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.28.2016 OFERTA – „Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami 

Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz dostęp do Internetu”. NIE OTWIERAĆ PRZED  

12.01.2017  r. GODZ. 10:30”, 

- zapis Specyfikacji w pkt 11  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 ppkt. 1  otrzymuje następujące brzmienie:  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia 

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 12.01.2017  r. 

do godz. 10:00 

- zapis Specyfikacji w pkt 11   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ppkt. 6  

otrzymuje następujące brzmienie: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2017  r o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia 

Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02. 

 


