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Do wszystkich uczestników postępowania  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający dokonuje następujących zmian SIWZ dotyczących przetargu nieograniczonego, pn. 

„Dostawa leków” (oznaczanie sprawy 32/ZP/2020). 

 

1. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w punkcie 3.1. i 10.1. 

Jest: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: “Dostawa leków” zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik numer 1A do SIWZ.  

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części:  

Część 1 – leki, 

Część 2 – pozostałe leki, 

Część 3 – leki stosowane w schizofrenii. 

Realizacja dostawy w dniu następnym od daty złożonego zamówienia do godz. 11.00. Leki na 

hasło „ratunek” /cito/ mają być dostarczone w ciągu 6 godzin od złożonego zamówienia, również 

w dni wolne od pracy- dotyczy części 1 i 2. 

Realizacja dostawy w ciągu 48 godzin od daty złożonego zamówienia -  dotyczy części 3.  

 

Poszczególne części są niepodzielne. Należy je rozpatrywać całościowo.  

 

Powinno być: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: “Dostawa leków” zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik numer 1A do SIWZ.  

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części:  

Część 1 – leki, 

Część 2 – pozostałe leki, 

Część 3 – leki stosowane w schizofrenii. 

Część 4 

Realizacja dostawy w dniu następnym od daty złożonego zamówienia do godz. 11.00. Leki na 

hasło „ratunek” /cito/ mają być dostarczone w ciągu 6 godzin od złożonego zamówienia, również 

w dni wolne od pracy- dotyczy części 1, 2 i 4. 

Realizacja dostawy w ciągu 48 godzin od daty złożonego zamówienia -  dotyczy części 3.  

 

Poszczególne części są niepodzielne. Należy je rozpatrywać całościowo.  

.  



Jest:  

10.1. Należy wnieść wadium na poszczególne części w następującej wysokości : 

 

Numer części Wysokość wadium 

1 35 000 zł 

2 2 000 zł 

3 500 zł 

 

Powinno być: 

10.1. Należy wnieść wadium na poszczególne części w następującej wysokości : 

 

Numer części Wysokość wadium 

1 20 000 zł 

2 2 000 zł 

3 500 zł 

4 13 000 zł 

 

2. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załączników do SIWZ nr: 1 – Formularz 

ofertowy, 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i 3 – Istotne postanowienia umowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono w 1 egz.: 

1. adresat (strona internetowa, https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow) 

2. a/a 

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny, 

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 

 

 


