
SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY 

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica 
Tel. 71 312-09-20  Fax. 71 312-14-98 

       E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl    
NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125 

www.szpital-trzebnica.pl 

1 
 

Trzebnica, 16.07.2015r. 

Nr postępowania: ZP/2/2015     

 

 

Odpowiedzi 3, Modyfikacja SIWZ, Przedłużenie terminu składania ofert 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków, zgodnie z 

art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 ze zm.), odpowiada na pytania, modyfikuje SIWZ oraz przedłuża termin składania ofert: 

 

1. Do Rozdziału XVIII pkt a) termin dostaw i kryteria oceny ofert. Czy Zamawiający ze względu na 

wydłużoną procedurę leków sprowadzanych w ramach importu, wyrazi zgodę o wprowadzenie 

minimalnego czasu na dostawę dla pakietu 77 na poziomie 21 dni od przyjęcia zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający w pakiecie 43 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, 

implantu kolagenowego impregnowanego siarczanem gentamycyny 48mg (co odpowiada 26,4-34,32 

mg gentamycyny) o wymiarach 6x4x0,5 cm pakowanej po 5szt? 
Uzasadnienie: 

Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia  dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez 

jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do 

obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia, zgodnie ze 

specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu świadczenie zdrowotne na gąbce 

kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu jednego czy też drugiego 

konkurencyjnego wyrobu” 

Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez 

Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu zamówienia, tylko poprzez jego rejestrację jako 

„produkt leczniczy”. To podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu decyduje o charakterze 

rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem czynników. W tym wypadku stanowi to złożoność 

produktu poprzez jego cechy wyrobu medycznego i śladowe ilości produktu leczniczego (antybiotyk).  

Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez znaczenia pozostaje jego 

wprowadzenie jako produktu leczniczego czy też wyrobu medycznego. Pozostawienie zapisu w stanie 

pierwotnym w sposób rażący narusza generalną zasadę uczciwej konkurencji. Postawiony wymóg dla 

rejestracji jako „produkt leczniczy” jest bez związku na wskazania dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. 

Natomiast w  pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów, które mają to samo 

zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że  ten produkt posiada zarejestrowane 

wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich. 
 

3. Dotyczy pakietu nr 65 pozycja nr 17 (Dietetyczny środek spożywczy dla niemowląt z  alergią 

pokarmową oraz w zespole złego wchłaniania; zawiera:   trójglicerydy średniołańcuchowe MCT, 

nukleotydy. ) Czy w pakiecie nr 65 pozycja 17 zamawiający ma na myśli wycenę produktu Bebilon 

Pepti MCT konfekcjonowanego w opakowaniach 450 g ? Podany produkt przez zamawiającego nie 

występuje w opakowaniach  90 ml. Jaką należy podać ilość  produktu w przypadku pozytywnej 

odpowiedzi na pytanie 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nastąpiła pomyłka w opisie kol. „postać”, „dawka” oraz 

„przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy” dla poz. 17 w pakiecie nr 65. 

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 65                    

(zał. nr 2 do SIWZ). 
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Było: 

 

Lp. Nazwa międzynarodowa 

Nazwa  
handlowa 

(podaje 
Wykonawca) 

Postać Dawka 

Przewidywana 
ilość 

zamówienia 
(opakowań) na 
okres 12 m-cy 

17 

Dietetyczny środek spożywczy 
dla niemowląt z  alergią 
pokarmową oraz w zespole 
złego wchłaniania; zawiera:   
trójglicerydy 
średniołańcuchowe MCT, 
nukleotydy.    

płyn 90ml 333 

 

Jest: 

 

Lp. Nazwa międzynarodowa 

Nazwa  
handlowa 

(podaje 
Wykonawca) 

Postać Dawka 

Przewidywana 
ilość 

zamówienia 
(opakowań) na 
okres 12 m-cy 

17 

Dietetyczny środek spożywczy 
dla niemowląt z  alergią 
pokarmową oraz w zespole 
złego wchłaniania; zawiera:   
trójglicerydy 
średniołańcuchowe MCT, 
nukleotydy.    

proszek 450g 3 

 

Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany pakiet nr 65 (zał. nr 2 do SIWZ). 

                   

4. Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 1 wymaga preparatu kompartyblinego z parownikami z 

systemem wlewowym „Drager Fill” dostosowanym do parowników typu TEC-7 i Vapor 2000 

producenta Ohmed i Drager, które są obecnie używane przez Szpital? 

Odpowiedź: Tak. 
 

5. Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuszcza możliwość sprzeadży produktu w opakowaniu zbiorczym 

( 6 butelek )? 

        Odpowiedź: Tak. 

 

6. Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie nr 6 pozycja 1 (Sevoflurane 250 ml - 60 butelek) 

Zamawiający wymaga dostarczenia sefovluranu w butelce z fabrycznie zamontowanym adapterem 

typ quick fil mark II, kompatybilnym z systemem napełniania do parowników typu: Penlon Delta, 

Vapor 2000 i TEC – 7? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sevofluranu w butelce z fabrycznie 

zamontowanym adapterem typ quick fil mark II. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 4. 

 

7. Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 60 poz. 122 i 123 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

a) W związku z faktem opisania w pakiecie 60 poz. 123 wymogów odpowiadających produktowi, 

który na rynku polskim jest zarejestrowany i dostępny wyłącznie jako dietetyczny środek 

specjalnego przeznaczenia medycznego (nie jako produkt leczniczy) zwracamy się z 

następującym zapytaniem: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 122 i 123 produktu, 

który również jest dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego, 
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przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym szczepy 

bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG i Lactobacillus helveticus w ilości 2 mld 

CFU/kapsułkę? Uprzejmie prosimy o merytoryczne i formalne uzasadnienie odpowiedzi. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany preparat w poz. 123 ma za małą 

zawartość szczepu bakterii. Patrz również odpowiedź w ppkt. b). 

b) Prosimy o odstąpienie od warunku, aby oferowany preparat probiotyczny posiadał rejestrację 

jako produkt leczniczy. Warunek taki drastycznie ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową 

w przedmiotowym postępowaniu, narażając Zamawiającego na wysoką cenę oferty i zarzut 

faworyzowania wybranego producenta oraz niegospodarnego dysponowania publicznymi 

środkami finansowymi, będąc bezzasadnym z merytorycznego punktu widzenia – Zamawiający 

dopuścił w opisywanym pakiecie inne preparaty probiotyczne, które nie są zarejestrowane jako 

leki. W związku z powyższym prosimy o postępowanie zgodne z duchem ustawy Pzp (art. 7 i 29 

Pzp) i dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci konkurencyjnego preparatu 

probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 

medycznego wskazanym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w 

swoim składzie najlepiej ze wszystkich przebadany szczep Lactobacillus rhamnosus (działanie 

potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) oraz Lactobacillus helveticus 

w łącznej ilości 2 mld CFU/kapsułkę - stanowiącego jakościowy i ilościowy odpowiednik 

preparatu o cechach podanych w poz. 122 pakietu 60 w SIWZ. W przypadku odmowy prosimy o 

merytoryczne i formalne uzasadnienie z wyjaśnieniem jakich potrzeb Zamawiającego nie spełni 

taki produkt, ponieważ pomimo naszej prośby nie otrzymaliśmy takiego uzasadnienia po zadaniu 

poprzedniego pytania. 

              Odpowiedź:  

 W poz. 122  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego. Zamawiający nie 

dopuszcza zaoferowania produktu będącego dietetycznym środkiem specjalnego 

przeznaczenia medycznego.  

 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w  Pakiecie 60 poz. 123 i 124 produktu będącego 

dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego, lecz ma on być zgodny                 

z wymaganiami Zamawiającego. 

 

8. Proszę o podanie ilości opakowań w pakiecie 19 w poz.11. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nastąpiła pomyłka. Zamawiający modyfikuje formularz 

asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 19 (zał. nr 2 do SIWZ) poprzez wykreślenie poz. 11. 

 Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany pakiet nr 19 (zał. nr 2 do 

SIWZ). 

 

9. Czy w pakiecie 19 w poz.17 powinna być podana objętość opakowania 60ml? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany pakiet nr 19 

(zał. nr 2 do SIWZ). 

 

10. Czy w pakiecie 38 w poz.5 można wycenić preparat Sudolan 150g, odpowiednio przeliczając 

ilość opakowań? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż jest on przeznaczony tylko dla 

niemowląt i dzieci. 

 

11. Czy w pakiecie 38 w poz.10 można wycenić Artemisol? 

Odpowiedź: Tak 

12. Czy w pakiecie 38 w poz.11 można wycenić Delacet? 

Odpowiedź: Tak 

 

13. Czy w pakiecie 38 poz.16 można wycenić Curiosin? 

Odpowiedź: Tak 
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14. Czy w pakiecie 49 w poz. 3 w kolumnie „Ilość szt.w opakowaniu” wpisana ilość: 100 oznacza 

100 dawek? 

Odpowiedź: Tak 

 

15. Czy w pakiecie 59 w poz.20 można wycenić lek w innej objętości niż 130g, odpowiednio 

przeliczając ilość opakowań? 

Odpowiedź: Tak 

 

16. Czy w pakiecie 60 w poz.50, 52, 53 można wycenić tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 

ponieważ takie są dostępne? 

Odpowiedź: Tak 

 

17. Czy w pakiecie 60 w poz.82 można wycenić lek w opakowaniu x 84szt, a ilość opakowań po 

przeliczeniu wpisać 22? 

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje formularz asortymentowo-cenowy dla 

pakietu nr 60, poz. 29, 64, 65, 66 i 82 (zał. nr 2 do SIWZ) w zakresie kol. „ilość szt.                                

w opakowaniu”  

Było: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Jest: 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany pakiet nr 60 (zał. nr 2 do SIWZ). 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z SIWZ dopuszcza wycenę leków w opakowaniu 

innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, 

aby była zgodna z SIWZ. W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć 

ilość opakowań zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań). 

18. Czy w pakiecie 60w poz.94 powinna być dawka  

Odpowiedź: Powinna być dawka 200 mcg. Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi 

zmodyfikowany pakiet nr 60 (zał. nr 2 do SIWZ). 

 

 

Lp. Nazwa międzynarodowa 

Nazwa  
handlowa 

(podaje 
Wykonawca) 

Postać Dawka 
Ilość szt. w 
opakowaniu 

Przewidywana 
ilość 

zamówienia 
(opakowań) na 
okres 12 m-cy 

29 Losartan   tabletki 50mg 28-30 3 

64 Metoprolol succinate ZK   tabletki 50mg 28-30 40 

65 Metoprolol succinate ZK   tabletki 100mg 28-30 26 

66 Metoprolol succinate ZK   tabletki 25mg 28-30 20 

82 Clopidogrel   tabl/kaps 75 mg 28-30 66 

Lp. Nazwa międzynarodowa 

Nazwa  
handlowa 

(podaje 
Wykonawca) 

Postać Dawka 
Ilość szt. w 
opakowaniu 

Przewidywana 
ilość 

zamówienia 
(opakowań) na 
okres 12 m-cy 

29 Losartan   tabletki 50mg 28 3 

64 Metoprolol succinate ZK   tabletki 50mg 28 40 

65 Metoprolol succinate ZK   tabletki 100mg 28 26 

66 Metoprolol succinate ZK   tabletki 25mg 28 20 

82 Clopidogrel   tabl/kaps 75 mg 28 66 
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19. Czy w pakiecie 60 w poz.117 Zamawiający dopuści do wyceny Hepatanol LGO tabl x 40szt (skład 

L-asparaginian L-ornityny 100 mg  + Cholina 35 mg) ? Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty 

cenowej. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

20. Czy w pakiecie 60 w poz.117 Zamawiający zgodzi się na wycenę preparatu Hepatanol Forte LGO, 

który w swoim składzie ma 150mg L-asparaginian L-ornityny + ekstrakt z liścia karczocha 50mg? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

21. Czy w pakiecie 79 w poz.57 powinna być dawka 0,001g, ponieważ taka jest dostępna? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany pakiet nr 79 

(zał. nr 2 do SIWZ). 

 

22. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie 60 w poz.111 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek 

(PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo 

Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz 

jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla 

wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie), którego 

oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga. 

 

23. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie 60 w poz.111 był preparat Makrogol (74 g x 50 saszetek, 

PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga. 

 

24. Czy w pakiecie 79 w poz.15 można wycenić lek Uman Big 180 j.m./ml, 1ml, przy tej samej ilości 

opakowań? 

Odpowiedź: Nie. 

 

25. Czy w pakiecie 36 w poz.26 można wycenić tabletki do rozgryzania i żucia, ponieważ takie 

opakowanie występuje w sprzedaży? 

Odpowiedź: Tak. 

 

26. Czy w pakiecie 61 w poz.13 można wycenić tabletki powlekane retard, ponieważ takie są dostępne? 

Odpowiedź: Tak. 

 

27. Czy w pakiecie 61 w poz.14 można wycenić kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu? 

Odpowiedź: Tak. 

 

28. Czy w pakiecie 6 1w poz.25 można wycenić preparat o dawce: 15 mg fosforanu kodeiny i 300 mg 

sulfogwajakolu, ponieważ tak jest zarejestrowany? 

Odpowiedź: Tak. 

 

29. Czy w pakiecie 78 w poz.1, 2 można wycenić tabletki o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ takie 

występują w sprzedaży? 

Odpowiedź: Tak. 

 

30. Czy w pakiecie 79 w poz.57 powinna być dawka 0,001g, ponieważ taki występuje  

w sprzedaży? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 21. 

 

 

 

http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie
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31. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest 

tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić 

czy należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku? 

Odpowiedź: Wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz podać uwagę o jego braku. 

 

32. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP/2/2015 

pakiet nr 60, w pozycji nr 122 dotyczącej „Lactobacillus” dopuszcza możliwość zaoferowania 

preparatu Lactobacillus rhamnosus GG o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek producenta 

Novascon Pharmaceuticals? 

Poniżej, a także w załączniku, jego najważniejsze cechy: 
- zawiera szczep bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, na którym przeprowadzono przeszło 500 

klinicznych badań w tym także na wcześniakach i noworodkach z niską masą urodzeniową, potwierdzających 

skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania Lactobacillus rhamnosus GG 

- stosuje się raz dziennie (wygoda dawkowania), gdyż posiada wysoką ilość bakterii w jednej kapsułce (6 mld 

CFU) 

- można przyjmować równocześnie z antybiotykiem 

- status rejestracyjny nie jako suplement diety TYLKO dietetyczny środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia medycznego dla niemowląt od pierwszych dni życia (w tym wcześniaków oraz noworodków o 

niskiej masie urodzeniowej), dzieci oraz dorosłych 

- niskie dawkowanie powoduje, że koszt terapii jest zdecydowanie niższy niż w przypadku innych 

probiotyków 

- skuteczność stosowania Lactobacillus rhamnosus GG udowodniono w profilaktyce oraz w przypadku 

wystąpienia biegunki związanej z antybiotykoterapią, ostrej biegunki infekcyjnej, biegunki szpitalnej, biegunki 

podróżnych 

- udowodniono także korzystny wpływ Lactobacillus rhamnosus GG na układ odpornościowy w profilaktyce 

atopowego zapalenia skóry, wspomagająco u osób z zespołem jelita drażliwego 

- stosowanie LRGG nie wiąże się z występowaniem działań niepożądanych/nietolerancją związaną z 

probiotykiem 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

33. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP/2/2015 

pakiet nr 38, w pozycji nr 5 dotyczącej „Antyseptyczny krem ochronny” dopuszcza możliwość 

zaoferowania kremu pielęgnacyjno-regenerującego o nazwie handlowej Sudolan z możliwością 

przeliczenia na opakowania 150g x 1 szt. producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku 

specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy. 

        Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

34. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru - w wysokości 0,5% wartości netto 

opóźnionej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto 

opóźnionej partii towaru 

b) za zwłokę w usunięciu wad towaru - w wysokości 0,5% wartości netto towaru, którego dotyczy 

zwłoka za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto towaru, którego 

dotyczy zwłoka. 

c) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 przedłuża termin składania                              

i otwarcia ofert do dnia 07.08.2015r. oraz modyfikuje dodatkowo SIWZ w zakresie: 

 

1) Rozdz. XI. Wymagania dotyczące wadium, pkt. 7 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„7. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 05.08.2015r. godz. 10.00 

Wykonawca wnosi wadium: 

-  w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- w gwarancjach bankowych, 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (. Dz.U.2014.1804 j.t).  

W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona 

gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, 

bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.” 

 

2) Rozdz. XIV. Opis sposobu złożenia oferty, pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

2. Na opakowaniu należy umieścić informacje: 

 

nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA PRZETARGOWA  

na sukcesywną dostawę leków 

Nr postępowania: ZP/2/2015 
 

„ Nie otwierać przed dniem 05.08.2015r. godz. 10.30” 

 

3) Rozdz. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 2 SIWZ otrzymują brzmienie: 

„1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora                 

do godz. 10.00
 
do dnia 05.08.2015r. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach:                       

8.00 - 15.00.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego, 

w Sali Audiowizualnej (4 piętro).” 

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego 

odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację.  

 

Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowi  integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców 

biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem 

powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Opracowała: 

Ewa Sajewicz        

                                                                                                  Zatwierdził: 

     Z-ca  Dyrektora d/s lecznictwa 

  

                                                                                        

                                                                                         dr n. med.  Adam Chełmoński  


