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Kraków, 23 marca 2017r. 
 

wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-7/17 
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa leków" 
 
 

MODTFIKACJA SIWZ 
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 
38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. 
zm.), zmienia treść SIWZ w następującym zakresie: 

1) Pkt. 3.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  leków w ramach 7 pakietów, zwanych dalej „towarem” 
szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy. Pakiety nr 1-4, 7 dotyczą programów 
lekowych realizowanych przez Zamawiającego.  

 

2) Pkt. 4.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Okres realizacji zamówienia w zakresie pakietu nr 1-4, 7– 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, w 
zakresie pakietu 5-6 – 24 miesiące licząc od dnia zwarcia umowy.” 

 

3) Pkt. 5.1.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał (dotyczy Pakietu 1-7).” 
 

4) Pkt. 6. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy pakietu nr 1-7).” 
 

5) Pkt. 8.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi:  

nr pakietu Wadium w PLN 

1 40 000,00 

2 12 000,00    

3 11 000,00    

4 800,00    

5 4 000,00    

6 400,00    

7 6000,00 

 
W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej 
dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych 
dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma 
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wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w 
wymaganej wysokości.” 
 

6) Pkt. 18.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach  7 części/pakietów.  Każda z części 

zamówienia będzie rozpatrywana osobno. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrany pakiet/ 

pakiety.” 

7) Załącznika nr 1B do SIWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.   
 

Wszystkie w/w zmiany związane są z rozszerzeniem zakresu zamówienia poprzez dodanie pakietu nr 7.  
 
Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
✓ Załącznik nr 1B do SIWZ uwzględniający wprowadzone zmiany 

 
 
Otrzymują: 
✓ strona internetowa Zamawiającego 
✓ a/a 
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