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Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Szpital  Neuropsychiatryczny im.  Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  w Lublinie  na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  -  Prawo 
zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonuje

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega:
1/ Pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem  zamówienia  jest:  dostawa  produktów  leczniczych  zgrupowanych  w  2  zestawach
w ilości i asortymencie określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.

2/ Pkt 5.1.2.  otrzymuje brzmienie:
posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Powyższy warunek spełnią Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonali co najmniej 1 dostawę produktów leczniczych, opiewającą na kwotę nie mniejszą 
niż: 
dla zestawu 1 - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
dla zestawu 2 – 11 000 zł  (słownie: jedenaście tysięcy złotych);
W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio 
sumowaniu.

3/ Pkt 5.1.4. otrzymuje brzmienie:
sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej
i finansowej.
Warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnią wykonawcy, którzy wykażą:
a/ posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
dla zestawu 1 - 3 000,00zł  (słownie: trzy tysiące złotych);
dla zestawu 2 - 11 000,00zł  (słownie: jedenaście tysięcy złotych);
b/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejsza niż: 
dla zestawu 1 - 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); 
dla zestawu 2 - 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio 
sumowaniu.

4/ Pkt 6.1.2.otrzymuje brzmienie:
Wykaz  wykonanych  dostaw w zakresie  niezbędnym do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem
i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania  i  odbiorców  oraz  załączenia  dokumentów  potwierdzających,  że  te  dostawy  zostały 



wykonane należycie 

Zamawiający wymaga potwierdzenia zrealizowania co najmniej 1 dostawy produktów leczniczych, 
opiewającej na kwotę nie mniejszą niż: 

dla zestawu 1 - 3 000 zł  (słownie: trzy tysiące złotych);
dla zestawu 2 - 11 000zł  (słownie: jedenaście tysięcy złotych);
W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio 
sumowaniu.

5/ Pkt 6.1.3. otrzymuje brzmienie:
Informacja  banku,  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których  wykonawca 
posiada  rachunek,  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.

Zamawiający wymaga potwierdzenia wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności 
kredytowej wykonawcy na kwotę nie mniejsza niż:
dla zestawu 1 - 3 000 zł  (słownie: trzy tysiące złotych);
dla zestawu 2 - 11 000zł  (słownie: jedenaście tysięcy złotych);
W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio 
sumowaniu.

6/ Pkt 6.1.4. otrzymuje brzmienie:
Opłacona  polisa,  a  w  przypadku  jej  braku  innego  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,
że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający  wymaga  przedłożenia  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż:
dla zestawu 1 - 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
dla zestawu 2 - 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio 
sumowaniu.

7/ Pkt 8.1. otrzymuje brzmienie:
Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 
dla zestawu 1 - 40 zł (słownie: czterdzieści złotych)
dla zestawu 2 – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

8/ Pkt 18.3. otrzymuje brzmienie:
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących co najmniej jeden zestaw.

9/ Załącznik nr 1 – w załączeniu

10/ Załącznik nr 2a – Zestaw 1  w załączeniu

11/ Załącznik nr 2b – Zestaw 2 – w załączeniu

W związku  z  powyższymi  zmianami w  treści  SIWZ na  podstawie  art  12a  ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu
nr 2010/S 65-097198 opublikowanego w DUUE. Terminy składania i otwarcia ofert pozostają 
bez zmian na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


