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dotyczy: zamowienie nr 2/pn/2020 - zakup (dostawa) paliw plyiinych przy U2yciu kart
paliwowych.

W zwiqzku z informacjq. e-mail przekazanq w dniu 03.04.2020 r. przez jednego

z Wykonawcow w sprawie linka - adresu strony intemetowej, pod ktorym dost^pna jest

dokumentacja przedmiotowego przetargu (tj. ogloszenie o zamowieniu oraz SIWZ) - Wykonawca

stwierdzil, iz link podany w ogloszeniu jest bt^dny, a na platformie e-zamawiaj^cy w zakladce

„aktualne" nie ma przedmiotowego przetargu - uprzejmie informuj?, iz aktualny link do zakladki

Zamowienia publiczne na strode www.nfz-katowice.pl ma adres:

http://www.nfz-katowice.pl/index.php/o-pas/zamowienia-publiczne/przetargi.

Powyzsze koryguje si? odpowiednio w Ogloszeniu o zamowieniu - Sekcja I pkt 1.4.

Wyjasniam rowniez, iz niniejsze post?powanie nie jest prowadzone na platformie e-zamawiaj^cy.

Ponadto w zwiqzku z ogloszonym stanem epidemii oraz wprowadzonymi obostrzeniami,

na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamdwieh publicznych w pkt XI SIWZ wprowadzam

pkt la 0 nast^puj^cej tresci:

„la, Zamawiajqcy informuje, iz z uwagi na ogloszony stan epidemii na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U,2020, poz.491) oraz wprowadzone w zwiqzku z tym obostrzenia,

korespondencja przychodzqca do Slqskiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest

24-godzinnej kwarantannie.

Wykonawca proszony jest o uwzgl^dnienie niniejszego przy skladaniu ofert"
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Z przyczyn organizacyjnych zmianie ulega rowniez miejsce (pokoj) otwarcia ofert - pkt

XI pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4' Otwarcie ofert odb^dzie siq w dniu 15.04.2020 r. a godzinie 11.30 pod adresem wskazanym
w pkt 1, sala nr 4.12 (TVpi^tro)

Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym pismie, nie stanowi^ co prawda zmian

0 charakterze merytorycznym, niemniej jednak, aby zagwarantowac kazdemu potencjalnemu

Wykonawcy mozliwosc zlozenia. oferty w terminie skladania ofert nie krotszym -niz 7 dni,

zwazywszy dost^p do dokumentu SIWZ (adres intemetowy), przedhizam termin skladania ofert

do dnia 15.04.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu

o godz. 11.30. Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert

ulegaj^ zapisy pkt X litD (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.
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