
 
Warszawa, dnia 02/07/2018 

ZZP.ZP.107/18.481.18 

 

WYKONAWCY 

 

 

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

publicznych  (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 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-107/18 na : Wybór 3 ekspertów (3 osoby) w zakresie 3 różnych 

grup chorób. Części: 1÷3 

 
ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA: 

 
 

1) w rozdz. IV „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA”  

pkt 2.3  zdolność techniczna i zawodowa) 
 

zamiast: 

Część 3 -  ekspert w zakresie chorób układu krążenia –- EKSPERT 3 

a) Kwalifikacje zawodowe: 

• co najmniej tytuł doktora  nauk medycznych oraz specjalizacja w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub 

hipertensjologi (tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia) 

ORAZ 

b) Doświadczenie zawodowe:  

• co najmniej 8 (osiem) lat doświadczenia klinicznego w zakresie danej grupy chorób albo tematyki. 

 

będzie: 

Część 3 -  ekspert w zakresie chorób układu krążenia –- EKSPERT 3 

c) Kwalifikacje zawodowe: 

• co najmniej tytuł doktora  nauk medycznych oraz specjalizacja w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub 

hipertensjologi lub angiologii  (tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia) 

ORAZ 

d) Doświadczenie zawodowe:  

• co najmniej 8 (osiem) lat doświadczenia klinicznego w zakresie danej grupy chorób albo tematyki. 



Wobec powyższego Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż przedłuża termin 
składania ofert oraz obowiązkowy termin wniesienia wadium i wyznacza nowy termin składania ofert oraz 

wniesienia wadium do dnia 17 lipca 2018 r. do godziny 12.00.  
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie 

Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 ( 

I piętro ). 

 

Ponadto zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje iż na swojej stronie internetowej pod adresem : www.zzpprzymz.pl 
zamieszcza aktualny „Wzór oferty” uwzgledniający powyższe zmiany (załącznik nr 5 ) . 
Zamawiający prosi, aby podczas przygotowywania oferty korzystać z poprawionego dokumentu. 
 

 


