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Konin, 03.07.2019r. 

WSZ-EP-21/601/2019     
                           

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków dla potrzeb 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  

nr sprawy WSZ-EP-21/2019 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-
EP-21/2019: 

I. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 21/2019 – formularz asortymentowo- 
cenowy: 
 poprzez dodanie nagłówka oraz punktu 1 i 2, 
 w pakietach numer: 5, 16, 29, 41, 76, 88, 106, 121, 128, 217, 261, 269, 286, 297   – zgodnie  

z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz udostępnionym zmodyfikowanym załącznikiem 
numer 2 do SIWZ WSZ-EP-21/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na  https://platformazakupowa.pl. 

 w pakietach numer: 119, 230, 261, 319 – zmiana jednostki miary: z opakowania na sztuki 
zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ WSZ-EP-21/2019, który 
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

 we wszystkich pakietach poprzez dodanie uwagi na końcu załącznika numer 2 do SIWZ WSZ-
EP-21/2019 

 
II. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 21/2019 w następującym zakresie: 

1. Punkt 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1.Termin składania ofert: do dnia  19.07.2019r., do godziny: 08:00 
 

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.07.2019r., o godzinie  09:00. 
 

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ WSZ-EP-21/2019 nie zmieniają się. 

 

III. Modyfikacji ulegają  także  następujące zapisy projektu umowy : 
 

- § 4 projektu umowy , który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
§ 4 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:  
- dla pakietów nr 113, 114, 115, 116, 158, 170, 171, 172 i 219 od dnia zawarcia umowy do dnia 
   31.12.2019 roku. 

    - dla pakietu  nr 295 od dnia zawarcia umowy do dnia 01.03.2020 roku. 

   - dla pakietów nr 133, 134, 160, 161, 162, 163, 201, 203, 204 i 205 od dnia zawarcia umowy do   
dnia   02.07.2020 roku. 

- dla pozostałych pakietów 24 miesiące od dnia 03.10.2019 roku lub od dnia zawarcia umowy 
jeżeli nastąpi to po tej dacie 

2.   Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający z jednodniowym 
wyprzedzeniem do godz. 15.00 złoży zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. 

 

W pozostałym zakresie projektu umowy nie zmieniają się 

 

Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, uwzględniające powyższe zmiany 
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 

  

 

 

 

 

 

 

 


		2019-07-03T11:45:18+0200




