
Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach

znak:WAG-II.261.30.2020 . • . • '2.^
WAG-n.W.^A?7..MPa.2020 Katowice, dma maja2020 r.

DO

WYKONAWCOW

nr 4/pn/2020 - zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych - modemizacja systemu
gaszema gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13

ntDzuIoigm? ° ^ 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznychf  "PZP". Przekazuj? tresc pytan - wnioskow o wyjasnienie tresci
r  Zamowienia (SIWZ), jakie wplyn^ly do Zamawiaj,cego w dniu 26.05.2020r. (e mail) oraz udzielam wyjasnieh (odpowiedzi).

Pytanie 1

°  S?'' 7" ' konakto^mi, zajmujjo, si, obstag, konse™„,jn<„,™i,„w,sy,K„. SSP, s kM„ skomunik„w.6 si, w sdassi, wsp6ip„,, pJlsysls^wanto
nowego systemu gaszema do Istniejqcego systemu SSP".

Odpowiedz

^  niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie moderaizacjisystemu gaszema gazem w serwerowni, konsultacja z firing serwisuj^c^ nie jest konieczna. ;

w kllTiTzZLT T podl,czenia z systemem SAP nale^ prowadzicw Konsultacji z fiimq serwisuj^cq ten system na obiekcie" zostaje wykreslony.

Pytanie 2

w nawi,zaniu do ust. IV SIWZ - Termin i miejsce wykonania zamowienia - prosz? o wyjasnienie czv
wskazane termmy ykonama zamowienia, w tym opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowd
wyrazone s^ w dniach roboczych czy kalendarzowych.

d^l"??„frob ^ ̂dhizenia wskazanego terminu opracowania dokumentacji projektowejdo 15 dm roboczych bez korekty 60 dniowego tenninu wykonania przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz

Zamawiaj^cy wskazal w §16 ust.3 wzoru umowy, iz „Przez dni, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nale:^
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rozumiec dni kalendarzowe. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni
od poniedzialku do piqtku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy".

W zwi^zku z powyzszym wszelkie terminy w SIWZ oraz we wzorze umowy co do zasady sq terminami
okreslonymi w tzw. dniach kalendarzowych. Wyjqtek od tej zasady stanowi^ wylqcznie terminy, co do
ktoiych Zamawiaj^cy wyraznie zastrzegi, iz winny bye liczone w dniach roboczych.

Zamawiaj^cy wyraza zgod? na zmian? terminu opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej w nizej
opisany sposob.
Pkt rV ppkt 1 zd. drugie SIWZ, po slowie „Uwaga:" otrzymuje brzmienie:
„Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej winno nast^pic bez zb^dnej zwioki, nie pozniej
jednak niz w terminie do 15 dni licz^c od dnia zawarcia umowy (z wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej,
tj. kosztoiysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego)".

Brak uzasadnienia dla wyznaczania ww. terminu w dniach roboczych.
Termin wykonania umowy (60 dni liczqc od dnia zawarcia umowy) nie ulega zmianie.

Pkt 2 zd. drugie formularza oferty otrzymuje brzmienie:
„Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej winno nast^pic bez zb?dnej zwloki, nie pozniej
jednak niz w terminie do 15 dni licz^c od dnia zawarcia umowy (z wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej,
tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego)"

W zal^czeniu strona 2 formularza oferty oznaczona PO ZMIANIE, ktor^ nalezy zal^czyc do oferty jako
wlasciw^.

§3 ust.2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„2.Wykonawca zobowiqzuje si? do opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej bez zb?dnej zwloki,
nie pozniej jednak niz w terminie do 15 dni licz^c od dnia zawarcia umowy, z wyj^tkiem dokumentacji
powykonawczej, tj. kosztoiysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego, ktorych termin
dostarczenia okresla odpowiednio ust.lO oraz ust.l2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowi^zuje si?
dostarczyc dokumentacj? projektow^ uzgodnionq z rzeczoznawcq. ds. zabezpieczen ppoz".

Jednocze^nie w zwiqzku z wnioskiem jednego z Wykonawcow o przeprowadzenie wizji lokalnej,
mformuj?, iz dopuszczam moMiwosc przeprowadzenia ogI?dzin pomieszczeh. Ze wzgl?du na obecnie
ogloszony stan epidemii, warunkiem dokonania ogl?dzin jest wcze^niejsze (tj, co najmniej 24 godziny
wczesniej) skontaktowanie si? Wykonawcy na adres e-mail: inwestvcie@.nfz-katowice.pl.
OgI?dziny b?d4 ograniczone wyl^cznie do udost?pnienia Wykonawcy pomieszczeh.
W szczegolnosci Wykonawcy nie b?d^ udzielane zadne wyjasnienia. W przypadku jakichkolwiek pytah bqdz
w^tpliwosci, w tym takze wynikaj^cych z dokonanych ogl?dzin, Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l
ustawy Prawo zamowieh publicznych zwrocic si? do Zamawiajqcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajqcy udzieli wyjasnieh zgodnie z procedure okreslon^ w przepisach cyt. ustawy.

Pragn? podkreslic, iz przedmiotem niniejszego post?powania o udzielenie zamowienia publicznego jest
zapro]ektowanie oraz wykonanie robot budowlanvch — modemizacji systemu gaszenia gazem w serwerowni.
Stosownie do § 6 ust.8 wzoru umowy „Wykonawca zobowi^je si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy
(w tym urz^dzenia, instalacje) oraz inne elementy u^e do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabrycznie
nowe, nieuzywane i w pelni wartosciowe". Natomiast zgodnie z § 6 ust. 5 wzoru umowy „Materialy
rozbiorkowe, w tym elemen^ demontowanego (dotychczas istniej^cego) systemu gaszenia gazem



w serwerowni na parterze w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, Wykonawca zobowi^zuje si?

w ramach wynagrodzenia umownego wywiezc i zutylizowac, zgodnie z obowi^j^cymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowi^je si? niezwtccznie po utylizacji, przedto^c Zamawiajqcemu dokument
potwierdzaj^cy dokonanie utylizacji zgodnie z obowi^jqcymi w tym zakresie przepisami".

Jednoczesnie informuj?, iz w § 6 ust.lO zd. pierwsze wzoru umowy slowo „ushigi" zmienia si? na „umowy".

Dokpnane niniejszym pismem zmiany tresci SIWZ, nie powoduj^ zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu,
jednakze w celu umozliwienia Wykonawcom uwzgl?dnienia w tresci oferty udzielonych odpowiedzi oraz
zmian wprowadzonych niniejszym pismem, w oparciu o art. 38 ust.6 pzp, przedtuzam termin sldadania
ofert o czas niezb?dny na wprowadzenie zmian w ofertach, tj. do dnia 09.06.2020 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nast^pi w tym samym dniu o godz. 12.30.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu sktadania i otw^cia ofert ulegaj^ zapisy pkt X lit.D
(ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Zmian dokonuje si? na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Udzielone przez Zamawiaj^cego odpowiedzi (wyjasnienia), a takze wprowadzone zmiany, stanowi^ cz?sc
SIWZ.

Z ppwazaniem

Zal^cznik;

Str. nr 2 formularza oferty po zmianie
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