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Warszawa, 2017-10-25 

WZP.270.128.2017 

2017-14954 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn. Dostawa oleju napędowego do stacjonarnego agregatu prądotwórczego 

CUMMINS C440 D5 w serwerowni Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. Znak sprawy: WZP.270.128.2017. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy 

w odniesieniu do treści Zapytania, Zamawiający przytacza treść pytania i udziela wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 1.  

w nawiązaniu do zapytania ofertowego informuję, że nie złożymy państwu oferty ze względu na 

termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia do 6 godzin od złożenia zamówienia 

jest niemożliwy ze względów technicznych.  

Odpowiedź do pytania 1. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Zapytania ofertowego w następujący sposób:  

a) wykreśla pkt 3 ppkt 2 lit. b) Zapytania ofertowego tj. postanowienie: „lub b) w sytuacjach 

awaryjnych do 6 godzin od złożenia Zlecenia przez Zamawiającego”,  

b) wykreśla pkt 2 lit. f) bulet drugi Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego tj. postanowienie 

„oraz w sytuacjach do 6 godzin od złożenia zlecenia”, 

c) wykreśla § 4. ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego tj. postanowienie „lub 2) 

w sytuacjach awaryjnych do 6 godzin od złożenia Zlecenia przez Zamawiającego, przy 

czym jako sytuacje awaryjne Strony uznają w szczególności wszelkie awarie zasilania 

z sieci miejskiej, prace konserwacyjne”. 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin składania ofert z 2017-10-25 do godziny 

14:00 na 2017-10-27 do godziny 14:00. Jednocześnie zmienia treść Zapytania ofertowego 

w poniższych punktach tj: 

1. Punkt 9 Zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Warunki, które winien spełniać Wykonawca zostały określone w Zapytaniu ofertowym, 

Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.  

Zamawiający wymaga zapoznania się ze stanem faktycznym urządzeń w siedzibie 

Zamawiającego przed złożeniem oferty. W celu uzgodnienia terminu wizji, wymagane jest 

przesłanie informacji mailowej uwzględniając termin wizyty na adres: s.ryszka@csioz.gov.pl 

w terminie najpóźniej 1 (jeden) dzień przed terminem składania ofert, w godzinach 9:00-

15:30 w dniach od poniedziałku do piątku. Informacja powinna zawierać następujące dane:  

- nazwę firmy potencjalnego Wykonawcy,  

- ilość osób ze strony potencjalnego Wykonawcy,  

- imiona i nazwiska pracowników Wykonawcy,  
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- nr-y i serie dowodów osobistych ww. pracowników, 

- nr-y telefonów ww. pracowników.  

2) Z uwagi na równe traktowanie Wykonawców w trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie 

odpowiadał na ewentualne pytania Wykonawców. Pytania należy zadać w formie 

przewidzianej w pkt 22.  

Oferty Wykonawców, którzy nie dokonają wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego nie 

będą uwzględniane. 

Wykonawcy, którzy świadczyli tożsame dostawy dla Zamawiającego nie są zobowiązani 

do dokonania wizji lokalnej. Zamawiający uznaje, że znają specyfikę realizacji dostawy 

oleju napędowego do siedziby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

W powyżej opisanym przypadku Zamawiający uznaje, że taki Wykonawca dokonał wizji.  

2. Punkt 11 Zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-10-27 do godziny 14:00.  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: s.ryszka@csioz.gov.pl; 

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

3) Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min. 6 znaków,  

b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 30 minut po terminie 

składania ofert wskazanym w pkt 11 zapytania ofertowego na nr tel. 785 885 718;  

c) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na 

wskazany nr tel. oraz w terminie, o którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie 

zabezpieczona zgodnie z wymogiem określonym w ppkt 3) lit. a), oferta Wykonawcy 

zostanie odrzucona.  

3. Trzeci akapit Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

„Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w siedzibie 

Zamawiającego. Wykonawcy, którzy świadczyli tożsame dostawy dla Zamawiającego nie są 

zobowiązani do dokonania wizji lokalnej.” 

Z poważaniem, 
 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) dr inż. Kajetan Wojsyk 
Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa 

i Współpracy Międzynarodowej  

Sporządził: Pędzińska Aleksandra 
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