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MODYFIKACJA SIWZ 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego  
i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie. (nr sprawy: WSZ-EP-9/2020). 

 

  Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. 
Dz. U. z 2019, poz. 1843) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-
9/2020: 

 

I. Zmiany następują w SIWZ WSZ-EP-9/2020 w punkcie 8,11,13: 
 

 
  8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
zamawiającego, Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: 
a) opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na 

żądanie zamawiającego (na wszystkich opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, 
którego pakietu i pozycji dokument ten dotyczy) – dla wszystkich pakietów 

b) dokument potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty 
system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do 
otoczenia-dla pakietów 45,46,47. 

  11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
11.2.  Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością 
do dwóch  miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych za sztukę z 
dokładnością do czterech miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia 
między stronami. 

 13. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
13.1 Termin składania ofert: do dnia 17.04.2020 r. do godz. 10:00  

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.04.2020 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ  

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8) 
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II. Zmiany następują również w załączniku nr 2 do SIWZ ( FORMULARZ ASORTYMENTOWO-
CENOWY), polegające na: 
 
 zmianach treści opisów, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ  

(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY), 
 

 

 

W pozostałym zakresie zapisy nie zmieniają się. W zawiązku z modyfikacją  Zamawiający udostępni 
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl, aktualne, 
zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-9/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: S. Skrycka 
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