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Do wszystkich uczestników  

Postępowania (Wykonawców) 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) 
na zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowo tworzonego 
Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej a także doposażenie Pracowni Elektrofizjologii 
funkcjonującej aktualnie w strukturach Oddziału Kardiologicznego w ramach realizacji 
projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez 
poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako 
uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym 
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, że na mocy 
przysługujących mu jako Zamawiającemu uprawnień art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
z 29 stycznia 2004 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, która staje się z tą chwilą wiążąca przy interpretacji zapisów SIWZ 
zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego.  
 
Zmianie ulega: 
 

1) Miejsce oraz termin składania ofert. W Rozdz. XVI SIWZ Miejsce oraz termin 
składania ofert pkt 1. otrzymuje brzmienie: 

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2019 r. do godz. 1000 za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 

publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 

miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. 

2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert. W Rozdz. XVII Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

„1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019 r., w którym upływa termin składania 

ofert o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający 

poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” 
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