Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, 14.03.2019 r.
Znak sprawy ZP/220/10/19
W sprawie: dostawy narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie.

MODYFIKACJA SIWZ nr 1
Zamawiający na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986, t.j. z dn. 2018.10.16), zwanej dalej „PZP”, dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym
zakresie:
- do treści SIWZ pkt VIII ppkt 5 dodaje ppkt 5.B (od 5.B.1 do 5.B.3) w brzmieniu:
„B. dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
5.B.1 w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej –
zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych –
również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat 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 dostawy zostały wykonane, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
5.B.2 dowodami, o których mowa w pkt 4 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są nadal
wykonywane; 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 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5.B.3 w przypadku, gdy wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej oraz zdolności
technicznej w innej walucie niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia tej waluty po średnim kursie
w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu;
jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, zamawiający przyjmie kurs
opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie;”.

Zamawiający zamieści na swojej stronie zmodyfikowaną SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.
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