
Lublin, dnia  22 czerwca 2009 roku 

SZNSPZOZ. N-ZP-372-27/09

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na usługi szkoleniowe
na rzecz pracowników Szpitala, Zamawiający udziela odpowiedzi: 

Pytanie:
Zwracam  się  pytaniem  czy  jeśli  firma  wykonywała  różnego  typu  usługi  szkoleniowe
dla prywatnych jednostek medycznych, które miały podpisane umowy z NFZ, to czy może 
przystąpić do ogłoszonego przez Państwa przetargu i będzie uznane, że wykonała usługę dla 
jednostek publicznej służby zdrowia.

Odp.:  Zamawiający  informuje,  że  w  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  wykonawcy 
spełniający warunki opisane w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r  Nr 223 
poz. 1655 z późn. zm.) dokonuje

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu na usługi szkoleniowe na rzecz pracowników Szpitala.

I. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega:
1) pkt 5.1.2 i otrzymuje brzmienie:
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia
Powyższy  warunek  spełnią  wykonawcy,  którzy  zrealizowali  minimum  jedną  usługę
dla  jednostek  służby  zdrowia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  usługom  stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączenia dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie. Każda
z wykazanych usług musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. 

2) pkt 6.2.4 otrzymuje brzmienie:
6.2.4. Wykaz wykonanej minimum jednej usługi zrealizowanej dla jednostek  służby zdrowia 
w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, 
z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie. Każda z wykazanych usług musi 
opiewać na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. 



Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

W  związku  z  powyższą  zmianą  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w  postępowaniu  na  usługi  szkoleniowe  na  rzecz  pracowników  Szpitala zmianie  ulęgają 
terminy składania i otwarcia ofert.  Nowym terminem składania ofert jest dzień26 czerwca 
2009 roku godzina 9:30.  Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:00. 


