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Warszawa, 2019.10.03 

 
 
Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

Modyfikacja treści  SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. €, na dostawa krążków antybiogramowych  
i diagnostycznych dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej, znak sprawy:  PN – 193/19/JP 
  
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tj.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
 

I. w zakresie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy 
Pzp dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, w taki sposób że: 

było: 
Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: warunek powyższy zostanie spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum trzy główne dostawy rodzajowo 

odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. krążków antybiogramowych i krążków 

diagnostycznych  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane 

oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   

otrzymuje brzmienie: 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: warunek powyższy zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał 

minimum trzy dostawy (realizowane sukcesywne w okresie minimum 6 miesięcy każda), 

rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy krążków 

antybiogramowych i krążków diagnostycznych, z podaniem przedmiotu zamówienia, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączenie 

dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   

 
II. w zakresie terminu składania ofert  

1). rozdział XV, pkt. 2 
było: 
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Oferta przetargowa na dostawę krążków antybiogramowych i diagnostycznych dla 
Zakładu Mikrobiologii Klinicznej, nr sprawy PN-193/19/JP nie otwierać przed 
07.10.2019r. 
otrzymuje brzmienie: 
Oferta przetargowa na dostawę krążków antybiogramowych i diagnostycznych dla 
Zakładu Mikrobiologii Klinicznej, nr sprawy PN-193/19/JP nie otwierać przed 
11.10.2019 r. 

        2. rozdział XVI, pkt. 5, ppkt. 1 
było: 
Oferty należy składać do dnia 07.10.2019 r., do godz. 10:00. 
otrzymuje brzmienie: 
Oferty należy składać do dnia 11.10.2019 r., do godz. 10:00. 

        3. rozdział XVI, pkt. 6 
było: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 008 w budynku przy ulicy Wawelskiej 15B  
(02-034 Warszawa). 
otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego  
w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 008 w budynku przy ulicy Wawelskiej 15B  
(02-034 Warszawa). 

 
 
Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
W załączeniu: 
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

             KIEROWNIK 
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

      I  ZAOPATRZANIA 
Centrum Onkologii - Instytutu 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
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