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MSS-TZP-ZPP-26-21/19             Ostrołęka, dn. 03.09.2019 r. 
 
 
 
 

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 Modernizację systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali 
Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce. 

 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, że na mocy 

przysługujących mu jako Zamawiającemu uprawnień art. 38 ust. 1 oraz 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. W Rozdziale IV. SIWZ - Termin wykonania zamówienia, otrzymuje brzmienie:  

,,Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty 

podpisania umowy ale nie później niż 30.11.2019r.” 

2. W Rozdziale V. SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2 Spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, dotyczące: ppkt. c) Technicznej i zawodowej, 
otrzymuje brzmienie:  
,,W celu wykazania tego warunku , Zamawiający wymaga: 

Wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane , a jeżeli  z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że wykonał dwie dostawy w przedmiocie 
zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 300 000,00 zł  brutto  

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej 
Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia 
dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt. α (alfa) w JEDZ.” 
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3. W Rozdziale VII. SIWZ – ,,Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia pkt.8, otrzymuje brzmienie:  
 

,,Wykazu wg Załącznika nr 5 do SIWZ dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń  
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których   dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że  wykonał dwie dostawy w przedmiocie 
zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 300 000,00 zł  brutto.” 

4. W Rozdziale XIII. SIWZ – Składanie i otwarcie ofert pkt. 1,2,3, otrzymuje 
brzmienie:  

        ,,1. Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2019 roku  o godzinie 10:00” 
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019 roku o godzinie 10:15 w 

siedzibie Zamawiającego, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa 

Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120 A,  pok. nr 203 (II 
piętro) 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 19.09.2019 roku o godzinie 10:00 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 postępowaniem.” 
 

Wniosek I 
1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w ww. postępowaniu Wykonawcę, który wykaże, 

 że wykonał minimum dwie dostawy w przedmiocie zamówienia o wartości nie mniejszej  

niż: 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat (SIWZ, punkt V, 2c). 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ. 
 
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 
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