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Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poni2sze

1,. Czy w zwi4zku z zaistniala sytuaciE epidemiologiczn4 w Polsce i coraz wiqkszym
ryzykiem zwiEzanym z brakiem mo2liwoSci dostarczenia dokument6w do postepowafi
przetargowych w formie papierowej, czy Zamawia)4cy wyrazi zgodq na zmianq sposobu
skladania ofert na formq elektroniczna - dokumenty podpisane bezpiecznym
kvralifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnei odpowiedzi na
porvy2sze pltanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokument6w w formie
elektronicznej. Pragniemy zatwalyt., Ze komunikac,a elektroniczna jest r6wnie2
zalecana przez Urz4d Zam6wiefi Publicznych: "W obecnej sytuacji zagroUenia
epidemicznego UrzEd Zam6wie6 Publicznych zachgca zamawiaj4cych do
komunikowania siq z wykonawcami za pomocq Srodk6w komunikacji elektronicznej
r6wnie2 w postgpowaniach o udzielenie zam6wienia publicznego o warto5ci poni2ej
prog6w unijnych. UrzEd Zam6wiei Publicznych zaleca, aby komunikacjq elektronicznq
obj4i wszelk4 korespondencjq \l/ystqpuiac4 w postqpowaniu, w tym skladanie ofert,
wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, oSwiadczefl, a takze
dokument6w. Przypominamy jednak,2e oferty, wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postqpowaniu oraz oSwiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a skladane w postaci
elektronicznej naleiy opatrze6 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy
r6wnie2 zwr6cit. Paristwa uwagq, 2e zastosowanie komunikacji elektronicznej mo2liwe
jest nie tylko przed wszczgciem postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, ale
tak2e w jego trakcie. ZamawiajEcy bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4
ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do kt6rych niew4tpliwie nale2y obecna
sytuacja zagrozenia epidemicznego - przed uplywem terminu skladania ofert do zmiany
tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w tym sposobu komunikacji w
postepowaniu. DokonanE zmianq tre6ci specyfikacji zamawiajEcy udostqpnia na stronie
internetowei, a takze dokonuje zmiany ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wielL
Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postgpowaniu powoduje, i2 zamawiaj4cy
rvydiuia odpowiednio termin skladania ofert, zapewniajAc tym samym wykonawcom
dodatkowy czas na dostosowanie sig do nowej sytuacii."
Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawq ,,Dostawa ubrai i oblo2eh z wl6kniny i
flizeliny"
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