
Lublin, dnia 5 maja 2010 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-17/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniem  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na  „dostawę  respiratorów
i kardiomonitorów oraz aparatury i sprzętu medycznego w ramach pierwszego wyposażenia łącznika”, 
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
Dotyczy punktów 5.1.2 oraz 6.1.1 Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia przez wykonawcę 
wykazu wykonanych  co najmniej  dwóch dostaw sprzętu  medycznego na  kwotę  nie  mniejszą  niż
500 000,00zł (słownie pięćset tysięcy złotych) brutto?

ODP.: Tak, Zamawiający  dopuści możliwość złożenia przez wykonawcę wykazu wykonanych co 
najmniej  dwóch  dostaw  sprzętu  medycznego  na  kwotę  nie  mniejszą  niż
500 000,00zł (słownie pięćset tysięcy złotych) brutto.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonuje 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu 

na „dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz aparatury i sprzętu medycznego w ramach 
pierwszego wyposażenia łącznika”.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega:

Pkt 5.1.2. SIWZ  otrzymuje brzmienie:
Warunek  dotyczący  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  spełnią  Wykonawcy,  którzy  w  okresie 
ostatnich  trzech  lat  przed  dniem wszczęcia  postępowania o udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 dostawy sprzętu sprzętu 
medycznego na kwotę brutto nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W  związku  z  powyższymi  zmianami  w  treści  SIWZ  na  podstawie  art  12a  ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W związku ze zmianą  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 
12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przesunięciu ulega 
termin składania ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 10 maja       2010 roku, godz.   
11:00  , zaś terminem otwarcia ofert jest dzień 10 maja       2010 roku, godz. 11:30      .  


