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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawa materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o., (sprawa DZP.341.54.2018) 

 

Informujemy, iż od dnia 18 października 2018 r. postępowania o zamówienie publiczne o wartości równej 
lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej. 

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą 
Platformy Marketplanet e-Zamawiający, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. Daje to 
możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie 
pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. 

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, 
które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów 
technicznych platformy. 

Centrum jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 
00 lub info@marketplanet.pl. 

Wejście na platformę poprzez link: https://mss.ezamawiajacy.pl/ 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu. 

 

Z poważaniem, 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Konrad Sputowski 
Tel. 48 361-34-90 


