
NFZ Narodowy Fiindusz Zdrowia
Sle^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach

znak:WAG-II.261^2020 ̂  Katowice, dnia ..15... pazdziemika 2020
WAG-II.W.^f>®lS020

DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zamowienie nr 16/pn/2020 - dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektow Slaskiego
OWNFZ

Informuj?, iz w dniu 12.10.2020 r. oraz 14.10.2020 r. wplyn^ly do Zamawiaj^cego
zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Ze wzgl?du na liczb? oraz obszemy zakres merytoryczny zapytan, niezb?dny jest
dodatkowy ezas na opracowanie stosownych wyjasnien (odpowiedzi) przez Zamawiajqcego.
W zwi^zku z powyzszym, wyjasnienia - odpowiedzi, zostan^ udzielone i przekazane

Wykonawcom niezwlocznie po ich przygotowaniu przez Zamawiaj^cego.

W celu wlasciwego zabezpieczenia post^powania, przedluzam termin skiadania ofert

do dnia 26.10.2020 r. do godz. 12.00. Otwareie ofert nast^pi wtym samym dniu o godz. 13.00.
W zwi^zku z powyzszym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skiadania oraz otwarcia ofert

ulega pkt X iit. D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Dodatkowo informuj?, iz w dniu 10.10.2020 r. wplyn?}o do Zamawiaj^cego za
posrednictwem poczty e-mail pismo Wykonawey w j^zyku angielskim.

Wyjasniam, iz zgodnie z art. 9 ust.2 ustawy prawo zamowien publicznych (dalej jako „pzp")
post?powanie o udzielenie zamowienia prowadzi si? w j?zyku polskim, co konsekwentnie

powtorzono rowniez w rozdziale III pkt 3 ppkt 4 SIWZ, J?zyk post?powania: „Wyjasnia si?,
iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamowienia
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publicznego prowadzi si^ w j?zyku polskim. Wymog art.9 ust.2 ustawy Prawo zamowien

publicznych wi^ze si? zregulacj^ustawy z dnia 07.10.1999 r. oj?zyku polskim (t.j. Dz. U. z 2019

r. poz. 1480 z poz. zm), ktora formuluje zasad? uzywania j?zyka polskiego przez podmioty

wykonujqce zadania publiczne na ter5dorium Rzeczpospolitej Polskiej."

W zwi^u z powyzszym nalezy uznac, ze korespondencja e-mail w j?zyku angielskim nie moze

zostac potraktowana jako skuteczne zlozenie wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu

art. 38 ust.l pzp.
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