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Dotyczy: Modyfikacji zapis6w SIWZ w postepowaniu: Pelnienie funkcii ekspert6w na
potrzeby realizacii proiektu pn,: "Innovative hospital ward refurbishment solutions to
minimise disruption, improve patient outcomes and enhance
environmental sustainability" realizowanego w ramach grantu pn.: Collaborative
Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability of
Healthcare - EcoQUlP Plus' finansowanego ze Srodk6w Executive Agency for Small and
Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnier[ przekazanych przez Komisiq
Europeisk4 (Grant Agreement number: 857790 - EcoQUIP Pliis-COS-PP)-2018-2-01)

Dyrekcja zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej informuje o modyfikacji
zapis6w SIWZ w zakesie:

1. Zmiany warunk6w udzialu w postgpowaniu ( rozdzial IV SIWZ pkt.4.2.3.) w czgsci
dotycz4cej kwali fi kacji :

Czg56 III Junior Ekspert 1, kt6ra otrrymuje brzmienie:
Kwalifikacje:
. Wyksztalceniewy2szemagisterskie
. Ukoriczone studia podyplomowe z zakresu zarz4dzania w ochronie zdrowia
o Co najmniej dwa kursy menedierskie lub r6wnorzgdne z zakresu tematyki marketingu i

zarzadzania w ochronie zdrowia
o Co najmniej 17-letnie doswiadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie

leczniczym
o Co najmniej 2-letnie do6wiadczenie na stanowisku mened2erskim w podmiocie

leczniczym
. Udzial w realizacji co naimniej 5 proiekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG /

NMF / UE i/lub z obszaru Horizon 2020 / COSME

CzgSd IV Junior Ekspert 2,, kt6ra otrzymuje brzmienie:
Kwalifikacje:
r Wyksztalcenie wy2sze magisterskie na kierunku zdrowie publiczne
. Co naimniej 3Jetnie do6wiadczenie w pracy w ochronie zdrowia
o Co naimniei 3-letnie doswiadczenie w pracy w obszarze marketingu w podmiocie

leczniczym
. Ukoficzone szkolenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
o Co naimniej 3-letnie doswiadczenie w opracowaniu i realizacji program6w

pozyskiwanych ze Srodk6w zewnqtrznych (w tym zakresie program6w inwestycyjnych i
profilaktycznychl
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2. Zmiarry oSwiadczef lub dokument6w potwierdzaj4cych warunki udzialu
postgpowaniu ( rozdzial Y SIWZ, pkt. 5.5) w czgSci dotycz4cej:

izPiTrtr ri ELoSPaa-AU5I!Czlli

Czq56 III - funior Ekspert 1, kt6ra otrzymuie brzmienie:
Kwalifikacje:

. kopia dypbmu ukoficzenia studi5w wy2szych
o kopia dypkrmu ukofczenia studi6w podyplomowych z zakresu zarz4dzania w ochronie

zdrowia
o kopia certyfikat6w ukoriczenia co najmniej dw6ch kurs6w mened2erskie lub

r6wnorzqdne z zakresu tematyki marketingu i zarzadzania w ochronie zdrowia
o za6wiadczenie potwierdzaiEce co najmniei 17-letnie do6wiadczenie na stanowisku

kierowniczym w podmiocie leczniczym
o za6wiadczenie potwierdzajqce co najmniej 2-letnie doSwiadczenie na stanowisku

mened2erskim w podmiocie leczniczym
. za6wiadczenie potwierdzaiace udzial w realizacji co najmniei 5 projekt6w

wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG / NMF / UE i/lub z obszaru Horizon ZOZO /
COSME

CzgS6 IV Junior Ekspert 2, kt6ra otrrymuje brzmienie:
Kwalifikacje:

. kopia dypbmu ukoficzenia studi6w wyzszych na kierunku zdrowie publiczne
o za6wiadczenie potwierdzajqce co najmniej 3-letnie do6wiadczenie w pracy w ochronie

zdrowia
o zaswiadczenie potwierdzarace co naimniei 3-letnie doSwiadczenie w pracy w obszarze

marketingu w podmiocie leczniczym
o kopia certyfikatu ukoficzenia szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
o zaswiadczenie potwierdzajEce co najmniej 3-letnie do6wiadczenie w opracowaniu i

realizacli program6w pozyskiwanych ze Srodk6w zewnqtrznych (w tym zakresie
program6w inwestycy.lnych i profi laktycznych).

W zwi4zku z poryZszym zmianie ulega termin skladani i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 07.09.2020r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 07.09.2020r. godzina 11:00

W zalqczeniu ogloszenie o zmianie ogloszenia w BZP.
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