
Lublin, 12 lutego 2014 roku  

SZNSPZOZ. N-ZP-372-2/14

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

INFORMACJA  O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający  na podstawie  art.  38 ust.  4  ustawy z dnia  z  dnia  29 stycznia  2004 r.  – Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ
na dostawę produktów leczniczych poprzez zmianę:
- Załącznika nr 2 w zakresie zestawu 16 i dodanie zestawów 26-28
- Rozdziału VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
JEST:
1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości:
Zestaw 1- 1400,00zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych),
Zestaw 2- 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),
Zestaw 3-350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych),
Zestaw 4-700,0000 zł (słownie: siedemset złotych),
Zestaw 5-200,00 zł (słownie: dwieście złotych),
Zestaw 6-900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),
Zestaw 7-300,00 zł (słownie:  trzysta złotych),
Zestaw 8-900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),
Zestaw 9-750,00,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych),
Zestaw 10-80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych),
Zestaw 11-250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt  złotych),
Zestaw 12-130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych),
Zestaw 13-700,00 zł (słownie: siedemset złotych),
Zestaw 14-35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych),
Zestaw 15-500,00 zł (słownie: pięćset złotych),
Zestaw 16-2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych),
Zestaw 17-4200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych),
Zestaw 18-1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych),
Zestaw 19-900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych złotych),
Zestaw 20-750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych),
Zestaw 21-10,00 zł (słownie: dziesięć złotych),
Zestaw 22-130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych),
Zestaw 23-30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych),
Zestaw 24-10,00 zł (słownie: dziesięć złotych),
Zestaw 25-10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

WINNO BYĆ:
1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości:
Zestaw 1- 1400,00zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych),
Zestaw 2- 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),
Zestaw 3-350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych),
Zestaw 4-700,0000 zł (słownie: siedemset złotych),
Zestaw 5-200,00 zł (słownie: dwieście złotych),
Zestaw 6-900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),
Zestaw 7-300,00 zł (słownie:  trzysta złotych),
Zestaw 8-900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),



Zestaw 9-750,00,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych),
Zestaw 10-80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych),
Zestaw 11-250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt  złotych),
Zestaw 12-130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych),
Zestaw 13-700,00 zł (słownie: siedemset złotych),
Zestaw 14-35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych),
Zestaw 15-500,00 zł (słownie: pięćset złotych),
Zestaw 16-1900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych),
Zestaw 17-4200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych),
Zestaw 18-1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych),
Zestaw 19-900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych złotych),
Zestaw 20-750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych),
Zestaw 21-10,00 zł (słownie: dziesięć złotych),
Zestaw 22-130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych),
Zestaw 23-30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych),
Zestaw 24-10,00 zł (słownie: dziesięć złotych),
Zestaw 25-10,00 zł (słownie: dziesięć złotych),
Zestaw 26- 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych),
Zestaw 27-80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych),
Zestaw 28-10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

W  związku  z  wprowadzoną  zmianą  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
www.snzoz.lublin.pl prawidłowy Załącznik nr 2 w zakresie zestawu 16, 26, 27 i 28 oraz Załącznik
nr 1 Formularz oferty.



Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty 
wspólnej:.......................................................... …..............................................................
….......................................................................................................................................
Adres*................................................................................................................................
tel.*....................................................................................................................................
REGON*.............................................................................................................................
NIP*...................................................................................................................................
FAX / E-MAIL* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję …......................................
….......................................................................................................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

I.  w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  na dostawę produktów leczniczych
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Zestaw: Wartość:

1
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

2
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

3
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

4
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

5
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

6
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

7
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

8
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

................................ zł brutto



9 Słownie:..............................................................................................................................
...............................

10
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

11
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

12
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

13
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

14
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

15
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

16
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

17
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

18
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

19
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

20
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

21
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

22
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................



23
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

24
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

25
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

26
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

27
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

28
................................ zł brutto

Słownie:..............................................................................................................................
...............................

Oświadczamy, że:
1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2.uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.3 ustawy prawo zamówień publicznych
przez 60 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

3.zapoznaliśmy  się  z  postanowieniami  umowy  i  zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty,  do
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ.

4.niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach  nr  od.......................  do..............  informacje  stanowiące  tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5.ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

6.wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Na podstawie art 36 ust.4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonania powierzy podwykonawcom: 

..........................................................................................................................................

……………………, dnia…………                                             ……............……....…..............……
                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)


