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Dotyczy postępowania na dostawę produktów leczniczych, płynów infuzyjnych i  środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  

Modyfikacja SIWZ  
Korzystając z art. 38 ust. 4. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. 
 
W SIWZ pkt: 3.1  
jest: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych i  środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w podziale na 23 zadania częściowe (pakiety). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Formularz cenowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
Wspólny Słownik Zamówień:  CPV: 33.60.00.00 - produkty farmaceutyczne 
 
powinno być:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych i  środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w podziale na 23 zadania częściowe (pakiety). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
Wspólny Słownik Zamówień:  CPV: 33.60.00.00 - produkty farmaceutyczne. 
 
W SIWZ pkt 9.1.  
 
jest: 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert., tj. do 
dnia 02.02.2015r. 
 
powinno być: 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert., tj. do 
dnia 27.01.2016r. 
 
W SIWZ pkt 15.2  
jest: 
Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Lp Wzór 
1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga (75%) 



gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof -  cena podana w ofercie 
Maksymalnie można otrzymać 90 pkt 

2 Termin rozpatrzenia reklamacji 
Wykonawca wybierze jedną opcję terminu rozpatrzenia reklamacji: 
3 dni – 10 pkt 
5 dni – 7 pkt 
7 dni – 3 pkt 
Maksymalnie można otrzymać 10 pkt 

 
 
 
W SIWZ pkt 15.2powinno być: 
 

Lp Wzór 
1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga (90%) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof -  cena podana w ofercie 
Maksymalnie można otrzymać 90 pkt 

2 Termin rozpatrzenia reklamacji 
Wykonawca wybierze jedną opcję terminu 
rozpatrzenia reklamacji: 
3 dni – 10 pkt 
5 dni – 7 pkt 
7 dni – 3 pkt 
Maksymalnie można otrzymać 10 pkt 

 
Zmiana SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu i została 
wprowadzona przed otwarciem ofert.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmiana ta nie wymaga 
wprowadzenia zmian do ogłoszenia. 
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