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Nr postępowania SZP-332-35PN/2019                      Olsztyn, dnia 04-06-2019r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego:  środki dezynfekcyjne i antyseptyczne 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2017r.  poz. nr 

1579 z p. zm.)  Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 

modyfikuje zapisy  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/  i Ogłoszenia o 

zamówieniu    
 

 

I. Ulega modyfikacji termin składania i termin otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert  12 czerwiec 2019r godz. 11:00 
Nowy termin otwarcia ofert  12 czerwiec 2019r godz. 12:00       
 

II. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (omyłkowo nazwany załącznik nr 4 do 
SIWZ) , DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w 
przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane. 

 
III. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Ulega modyfikacji treść SIWZ i odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu, która polega na 
dodaniu w Rozdziele VIA, pkt 2  kolejnego ppkt nr 2.6  o treści: 

„2.6 Dotycz zadania nr 12 – Wymagana jest pozytywna opinia kliniczna  lub pozytywna 

opinia użytkowa Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oferowanego środka do 

stosowania u dzieci, którą należy załączyć do oferty” 

 
IV. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  

Ulega modyfikacji treść SIWZ. Rozdział IV otrzymuje brzmienie: 

„IV. Termin wykonania zamówienia:  

1. Dotyczy zadania od nr 1 do nr 24. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było 

realizowane  sukcesywnie w okresie  12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia 

2. Zamawiający wymaga, aby dostawy sukcesywne realizowane były w okresie do 5 dni 

roboczych od daty przesłania zamówienia do Wykonawcy”  

 

 

 



 

 

 

 

2 

 

 

V. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  

Ulega modyfikacji treść SIWZ. W Rozdziale III, w pkt 3 ppkt 3.13  otrzymuje brzmienie: 

3.13 W celu dokonania oceny parametrów techniczno – użytkowych oferowanych 

produktów oraz potwierdzenia że oferowane wyroby odpowiadają opisowi przedmiotu 

zamówienia, wymagane jest złożenie wraz z ofertą „próbek”  produktów. Ilość i zakres 

wymaganych próbek  podany jest w zał. nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

Koszt "próbek" ponosi wykonawca.  Złożone "próbki" nie będą podlegać zwrotowi do 

wykonawcy. 

Uwaga. „Próbki”,  które będą oceniane  wg ustalonych kryteriów użytkowych – 
opis w zał. nr 2 do SIWZ, nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 
UPZP.   

Odnośnie zadania nr 22 w celu przeprowadzenia oceny techniczno- użytkowej 
wymagane jest złożenie dokumentu z przeprowadzonych przez niezależne 
laboratorium badań, potwierdzających skuteczność oferowanego środka w 
kierunku likwidacji białek prionowych. Dokument nie będzie podlegał uzupełnieniu   
na podstawie art. 26 ust. 3 UPZP. 
 

VI. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  

Ulega modyfikacji treść SIWZ. W Rozdziale X,  pkt 18)   otrzymuje brzmienie: 

 
„18) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, na 

adres podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia: „Dezynfa, nr spr. SZP-
332-35PN/2019. Nie otwierać przed 12-06-2019r godz. 12:00” i przesłana na adres lub 

złożona osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego”. 

 
VII.  MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  

Ulega modyfikacji treść SIWZ. W Rozdziale XIII w pkt 1 (pierwsza tabela) otrzymuje brzmienie: 

(O) Pakiet I - Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 
Nazwa kryterium  Waga  

Jakość techniczna i użytkowa 50 

Cena   50 

 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP dnia 04-06-2019r nr 
540110854-N-2019 . 

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SIWZ 
wyłącznie w zakresie modyfikacji dokonanych przez Zamawiającego. 
 

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

                                                                            (podpis osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 
                       Insp. ds. zamówień publicznych WSSD 

 
 
 
Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  

 


