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Warszawa, 2020-05-06

WZ.270.90.2020
2020-10543

Do wszystkich Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę serwerów dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ”
znak sprawy: WZ.270.90.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ
w niżej wskazany sposób:

Rozdział XI SIWZ – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Pkt. 11.
Dotychczasowy zapis:

 Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-05-07, do godziny 10:00.
Otrzymuje brzmienie:

 Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-05-12, do godziny 10:00.”

Pkt. 22.
Dotychczasowy zapis:

 Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois
5A, 00-184 Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2020-05-07, do godziny 10:00
i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”
Otrzymuje brzmienie:

 Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois
5A, 00-184 Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2020-05-12, do godziny 10:00
i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”

Ponadto zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie ulega
ogłoszenie o zamówieniu. Zmiana dotyczy poniżej wskazanego pkt ogłoszenia, którego aktualna
treść brzmi:
Sekcja IV pkt 6.2
Dotychczasowy zapis:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data:2020-05-07, godzina: 10:00
Aktualny Zapis:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-12, godzina: 10:00

z upoważnienia Dyrektora
Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia

(-) Paweł Nogacki
Koordynator ds. Zamówień Publicznych

w Wydziale Zakupów

Sporządził: Filipiak Danuta
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