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WYKONAWCY

dotyczy: Dostawa materiatdw biurowych (zam6wienie nr 8/pn/2020)

Na podstawie art. 38 ust2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamowien publicznych zwanej dalej
„pzp"j przekazuj^ Panstwu tresc wnioskow o wyjasnienie tresci SIWZ - zapytan do SIWZ, jakie

w dniu 23.06.2020 r. (e-mail) oraz w dniu 26.06.2020 r. (e-mail) wplyn^ly w zwi^zku z przedmiotowym

post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Zapvtanie nr 1

Pozycja: 55 - teczka zawieszana - wedhig naszej wiedzy nie ma na rynku produktu spehiiaj^cego

wskazane parametry w zakresie pojemnosci i wymiaru.

Prosz? o modyfikacj^ zapisu na: „pojemnosc do 400kartek" lub „pojemnosc minimum 200 kartek" oraz

wymiar: „24,0 x 31,8 cm (+/- 0,5cm w zakresie obu wymiarow)".

Odpowiedz (wyjasnienie)

Zamawiaj^cy modyfikuje zapis poz. nr 55 „ Teczka zawieszana", ktoiy otrzymuje brzmienie:

„Teczka zawieszana, wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m2, kazda teczka wyposazona

w szyld z wymiennq etykietq opisowq, plocienne boczki uniemozliwiajqce wysuniecie si§ dokumentow

z teczki, pojemnosc od 200 do 400 kartek A4, wymiar 24 x 31,8 cm (+/- 0,5 cm w zakresie ohydwu

wymiarow)

Zapvtanie nr 2

Pozycja: 60 — teczka z r^czk^ — wedhig naszej wiedzy nie ma na rynku produktu spehiiaj^cego wskazane

zapisy - prosz? o modyfikacj? zapisow w taki sposob aby odpowiadaly produktom istniejqcym,

w proponowany sposob: „Teczka z r^czk^, szerokosc grzbietu 10cm, wykonana z grubej tektury pokrytej

oklein^ o strukturze plotna lub blyszcz^c^ foli^, na dokumenty formatu A4".
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Odpowiedz fwvia^nienie^

Zaihawiaj^cy modyfikuje zapis poz. nr 60 „Teczkaz rqczkq"^ ktory otrzymuje brzmienie:

„ Teczka z rqczkq, szerokosc grzbietu 10 cm, wykonana z tektury pokrytej okleinq o strukturze plotha luh

blyszczqcqfoliq,nadokiimentyformatuA4".

ZapVtanie nr 3

Jestesmy zainteresowani zloieniem oferty w post^pbwaniu na dostawy materialow biurowych Nr sprawy:

WAG-IL261.3 8.2020.

W dost^pnych materialach nie znajdujemy jednak Formularza Opisu przedmiotu zamowienia i kalkulacji
cenowej w wersji edytowanej .

Oznacza to r^czne wypisanie danych do arkusza, co rodzi prawdopodobienstwo bl?du

Bardzo prosimy o przestanie nam tegp formularza w formacie exel.

Odpowiedz (wviasnieniey

Od dnla zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia tj. od 19.06.2020 r., na stronie

interrietowej Sl^skiego OW NFZ dost^pne 34 formiilarze i oswiadczenia w wersji edytowalnej (MS Word),
w tym rowniez fonpularz bpis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa. W zwi^zku z powyzszym

udost^pnienie formularza w formacie MS Excel nie Jest konieczne.

Dbkonane niniejszym pismem zmiany tresci SIWZ, nie powoduj^ zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu,

jedhakze w celu umozliwienia Wykonawcom uwzgl^dnienia w tresci oferty udzielonych odpowiedzi oraz
zmiaii wprowadzonych niniejs^iti pismem, w oparciu o art. 38 ust.6 pzp, przedlu^m termin skladariia

ofert p.czas niezb^dny na wprbwadzenie zmiah w ofertach, tj. do dnia 03.07.2020 r. do godz.11.00.

Otwarcie ofert nast^pi w tym samym dniu o godz. 11.30.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy pkt X lit.D

(ramka) oraz pkt XI ppkt 1. i ppkt 4 SIWZ.

Zmian dokonuje si? na pbdstawie art. 3 8 ust.4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Udzielone przez Zamawiaj^cego odpowiedzi (wyjasnienia),. a takze wprowadzone zmiany, stanowi^ cz?sc
SIWZ.

Z powazaniem

Z upow^icnia Dyrekfofa

Formularz opis przedmiotu zam6wienia i kalkulacia cenowa po zmianie -
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