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POPRAWIENIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ  
                                
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji 
aparatury medycznej. Nr sprawy:  ZP – 19 – 056 UN 

 
 
Zmawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnej ilości pakietów podanej w rozdziale VI 
pkt. 4) SIWZ . 
 
W SIWZ jest: „4) Warunki udziału w postępowaniu.  
1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a.  zdolności technicznej lub zawodowej: 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co 
najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada uprawnienia (odbyła szkolenia),  do 
przeglądów/konserwacji autoryzowane przez wytwórcę, dystrybutora lub autoryzowanego przedstawiciela  
serwisowanego sprzętu lub została zgodnie z  art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 175) upoważniona przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do 
wykonywania tych czynności. Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako 
minimalne wymagania zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego 
wypełnienia zobowiązań wykonawcy. Dopuszcza się certyfikaty potwierdzające ukończenie takiego szkolenia 
zarówno w Polsce jak i zagranicą. –dotyczy pakietów od 2-127.” 
 
W SIWZ powinno być:  „4) Warunki udziału w postępowaniu.  
1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a.  zdolności technicznej lub zawodowej: 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co 
najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada uprawnienia (odbyła szkolenia),  do 
przeglądów/konserwacji autoryzowane przez wytwórcę, dystrybutora lub autoryzowanego przedstawiciela  
serwisowanego sprzętu lub została zgodnie z  art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 175) upoważniona przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do 
wykonywania tych czynności. Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako 
minimalne wymagania zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego 
wypełnienia zobowiązań wykonawcy. Dopuszcza się certyfikaty potwierdzające ukończenie takiego szkolenia 
zarówno w Polsce jak i zagranicą. –dotyczy pakietów od 2-131.”  
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