Warszawa, 5 listopada 2020 r.
DAZ.262.16.2020
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (NR 51/20/US/P55)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych
badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Grupy NCBR, badań wstępnych
osób przyjmowanych do pracy, wydawania orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym
stanowisku pracy oraz udział lekarza w pracach komisji BHP oraz kompleksowej,
specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników Grupy NCBR.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r.
poz. 1843 ze zm.,), uprzejmie informuję, iż w dniu 4 listopada 2020 r. do Zamawiającego
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Poniżej przedstawiam jego treść wraz
z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:
w związku z opublikowaniem w dniu 30.10.2020 r. postępowania nr 51/20/US/P55, ze względu
na sytuację związaną z trwającą epidemią COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami
funkcjonowania Wykonawcy, m. in. w postaci pracy zdalnej pracowników, przebywania na
kwarantannie lub zwolnieniach lekarskich osób bezpośrednio biorących udział
w przygotowywaniu oferty oraz bardzo krótkiego okresu pomiędzy terminem publikacji
Ogłoszenia a terminem składania ofert w który wchodzą cztery dni wolne od pracy Medicover
Sp. z o.o. zwraca się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu na dzień 17.11.2020 r., z zachowaniem godziny składania ofert.
Wskazujemy, iż ze względu na czynniki wymienione powyżej przygotowanie i złożenie
prawidłowych ofert przez Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu może być
bardzo utrudnione albo wręcz niemożliwe, a tym samym może stanowić ograniczenie
konkurencji.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 12 listopada 2020
r. do godziny 11:00 a termin otwarcia ofert 12 listopada 2020 r. o godz. 12:00

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zamówieniu
z 30 października 2020 roku ulega zmianie, tj. termin składania ofert: do dnia 12 listopada
2020 r. do godz. 11:00, termin otwarcia ofert 12 listopada 2020 r. o godz. 12:00.
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