„LEKI 2015”

znak sprawy: ZP 04/2015

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,
OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO: ZP 04/2015

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą produktów leczniczych, produktów
farmaceutycznych i płynów infuzyjnych.
Zamawiający niniejszym informuje o zmianie treści SIWZ (ogłoszenie o zamówieniu
publicznym nr 55327 - 2015; data zamieszczenia: 20 kwietnia 2015 r.)
w treści SIWZ zmianie ulega:
I.

treść opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, w ten
sposób że:
1. w zadaniu nr 1 o nazwie: LEKI RÓŻNE I, produkty opisane w pozycjach o nr 72 i nr
73 zostają usunięte z treści tego zadania,
2. w zadaniu nr 1 o nazwie: LEKI RÓŻNE I, w pozycji nr 160, Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowania przez Wykonawców roztworu doustnego o zawartości
laktulozy 10g / 15ml w opakowaniach 300 ml, z zachowaniem ilości wskazanych w
treści SIWZ,
3. w zadaniu nr 1 o nazwie: LEKI RÓŻNE I, w pozycjach nr 275 i 276, Zamawiający
dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktu pakowanego po
40 sztuk w 1 opakowaniu, z zachowaniem ilości wskazanym w treści SIWZ,
4. dodaje się zadanie nr 1A o nazwie: LEKI RÓŻNE IA z dwoma pozycjami jw., tj.:
pozycja nr 1 o nazwie produktu: DEXAMETHASONUM inj. 4mg /1ml x 10 amp ) i
pozycja nr 2 o nazwie produktu: (DEXAMETHASONUM inj. 8mg/2ml x 10 amp,
5. w zadaniu nr 4 o nazwie: PŁYNY INFUZYJNE, w pozycji nr 33 Zamawiający
dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców także produktu:
Geloplasma w formie roztworu zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek
z dwoma portami 500ml, do ilości sztuk zgodnej z zapisami SIWZ

II.

treść zapisu punktu 11 SIWZ, w ten sposób, że jego dotychczasową treść
zastępuje się następującą treścią: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora
SPZOZ, znajdującym się na pierwszym piętrze budynku ADMINISTRACJI Szpitala w
Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej 43, nie później niż do godziny
10.00 dnia 04 maja 2015 r. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pokoju socjalnym,
znajdującym się na pierwszym piętrze budynku ADMINISTRACJI Szpitala w Nowym
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Mieście nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej 43 o godzinie 10:15 dnia 04 maja
2015r.
Zamawiający wskazuje nadto, iż mając na uwadze fakt, iż zmiana treści SIWZ, zawarta w
punkcie 4 jw. prowadzi do istotnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jw., a co za tym
idzie z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych zapisem art. 12a ustawy z dnia z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dokonuje powyższej zmiany terminu
składania ofert i ich publicznego otwarcia, o czym także m.in. w treści ogłoszenia o
zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24 kwietnia 2015 r., nr 58877 – 2015.
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2015 r.

za Zamawiającego: Paweł Michalski
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