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Warszawa, 2020-07-31
WZ.270.176.2020
2020-17868

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie kampanii
promującej usługi e-zdrowia dedykowanej segmentowi B2B oraz przygotowanie i produkcja
poradnika dla personelu medycznego, nr sprawy: WZ.270.176.2020.

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców
w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”,
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela
odpowiedzi.

Pytanie 1
Odpowiedzieli Państwo na pytanie dot. wartości szacunkowej zamówienia, jednak nie zaznaczyli czy
jest to kwota netto czy brutto.
Proszę o informację, czy szacunkowa wartość zamówienia wyrażona jest w kwocie netto czy brutto.
Pytanie 2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą czy podana przez Państwa kwota szacowana zamówienia jest kwotą
netto czy brutto? Tj. 534 000,00 zł.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp – podstawą ustalenia wartości
zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług
(…).

Pytanie 3
Zwracamy się z uprzejmą prośbą czy jest możliwość przedłużenia terminu składania ofert ze względu
na obszerność portali do wyceny?
Odpowiedź
Zmawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, zgodnie z poniższym,
Rozdział X, pkt 2
Było:
Wykonawca nieposiadający możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej może złożyć ją w
formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakowanej w następujący
sposób:
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(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy);
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
Jest:
Wykonawca nieposiadający możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej może złożyć ją
w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakowanej w
następujący sposób:

Centrum e- Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
Oferta w postępowaniu na:
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Znak sprawy: WZ.270.176.2020
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2020-08-05 o godz. 13:00

(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy);
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.

Rozdział XI, pkt 1 SIWZ:
Było:
Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany,1.
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-08-03, do godziny 10:00.
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois2.
5A, 00-184 Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia do dnia 2020-08-03, do godziny
10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

Jest:
Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany,1.
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-08-05, do godziny 10:00.
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois2.
5A, 00-184 Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia do dnia 2020-08-05, do godziny
10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie zmienia się Ogłoszenie
o zamówieniu.

Dyrektor
Centrum e-Zdrowia

(-) Agnieszka Kister
Sporządził: Napiórkowska Anna
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