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Warszawa, dnia 22/08/2017 

ZZP.ZP.147/17.760.17 

 

WYKONAWCY 

 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (zamieszczonej na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, tj.: 

www.zzpprzymz.pl) w postępowaniu znak: ZZP-147/17 NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ/MONTAŻ I URUCHOMIENIE 

FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY, DLA 

BEZPOŚREDNIEGO ODBIORCY CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI W 

LUBLINIE. 

 
 

ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA: 

 

1) w rozdz. II „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM” pkt 1, ppkt 1.1.  

zamiast: 

Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 28/08/2017 r. do godz. 10:00 wnieść wadium 

w kwocie:  100 000,00 -zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 

będzie: 

Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 06/09/2017 r. do godz. 10:00 wnieść 

wadium w kwocie:  100 000,00 -zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 

 

 

2) w rozdz. III „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA” pkt 
2. ppkt 2.1.kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

zamiast:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla 

Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanego akceleratora. 

będzie: 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 
 

3) w rozdz. IV „WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA”, pkt 2.  
wykreśla się zapis: 

Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

(zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
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może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126) - dalej 

również „rozporządzenie ws. Dokumentów”): 
Aktualne (na dzień upływu terminu składania ofert) zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy 

w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanego akceleratora – art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 

Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576). 
 

4) w rozdz. V „USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW 

WYKONAWCY” termin pełnej realizacji zamówienia, pkt 3, ppkt 3.1. 
zamiast: 

Termin realizacji dostawy: do dnia 23 listopada 2017 r.  

będzie: 

Termin realizacji dostawy: dostawa do magazynu Wykonawcy lub magazynu wskazanego przez Wykonawcę i 

odbiór dokonany przez upoważnionych przedstawicieli Bezpośredniego Odbiorcy do dnia 23 listopada 2017r. 

 

5) w rozdz. V „USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW 

WYKONAWCY” obowiązki wykonawcy, pkt 7, ppkt 7.1.1. 
zamiast: 

Dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia odpowiednio opakowanego i oznaczonego, zgodnie z 

obowiązującymi w Polsce przepisami do Bezpośredniego Odbiorcy, oraz z zachowaniem terminu dostawy określonego w 

rozdz. V ust. 3. Wykonawca pokrywa koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w trakcie dystrybucji; 

będzie: 

Przechowywanie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia odpowiednio opakowanego i oznaczonego, 

zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w swoim magazynie, oraz  umożliwienie Bezpośredniemu 

Odbiory dokonania odbioru z zachowaniem terminów określonych w rozdz. V ust. 3. Wszelkie koszty z tym 

związane pokrywa Wykonawca. 

 

6) w rozdz. V „USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW 

WYKONAWCY” obowiązki wykonawcy, pkt 7, ppkt 7.2.5. 
zamiast: 

Termin wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń: do 6 miesięcy od dnia przekazania urządzenia, potwierdzonego 

protokołem odbioru. 

będzie: 

Termin wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń: do 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru. 

 

7) w rozdz. IX „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT” pkt 2  

zamiast:  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia  28/08/2017 r. do godz. 10:00 

będzie: 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia  06/09/2017 r. do godz. 10:00 

 

8) w rozdz. X „MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT” pkt 1  

 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego: 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia 

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I piętro) 

w dniu 28/08/2017 r. o godz. 11:00 

 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego: 



3 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia 

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I piętro) 

w dniu 06/09/2017 r. o godz. 11:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


