
 

 

Sejny, dnia 16.03.2020 r. 

Strona internetowa Zamawiającego 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Tablica ogłoszeń Zamawiającego 
 

Nr postępowania: 02/ZP/2020  

Dotyczy: na zakup materiałów szewnych, leków, materiałów eksploatacyjnych do Multifiltrate, zastawu 

do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania 

moczu, hemostatyków, systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, 

siatek przepuklinowych dla SP ZOZ w Sejnach 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach na podstawie art. 

38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. Dz. U. 

poz. 1843), wprowadza zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

dotyczącą Pakietu nr 13 (Załącznik nr 5. Formularz wymaganych parametrów). Poniższe 

zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

1) Dotychczasowe brzmienie Pakietu nr 13: 
 

Pakiet nr 13. Lek. CPV 33600000-6 

Lp. Nazwa leku Ilość Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT w % 

Wartość 

brutto 

Producent i 

numer 

katalogowy 

1. Ultiva 1 mg x 5 fiolek w 

opakowaniu 

60 opak.      

Wartość ogółem:     

         

Zamawiający zastrzega zakup mniejszej ilości leków niż podane. 

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu z wymaganiami SIWZ zastrzega sobie możliwość 

wezwania Zamawiającego do złożenia próbek z poszczególnych pozycji na każdym etapie 

postępowania przetargowego. 

 

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………….. 

Wartość netto zamówienia (cyfrowo i słownie): …………………………………………… 

Podatek VAT (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………… 

 

Wymagane dokumenty: 

1) Deklaracja zgodności CE 

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe 

3) Wpis do rejestru wyrobów medycznych jeżeli wymagany 

 

 

………………………………….                       ………………………………………….                                                                                                 

Miejscowość i data                                         podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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2)  Po zmianie Pakietu nr 13 powinno być: 
 

Pakiet nr 13. Lek. CPV 33600000-6 

Lp. Nazwa leku Ilość Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT w % 

Wartość 

brutto 

Producent i 

numer 

katalogowy 

1. Ultiva 1 mg x 5 fiolek w 

opakowaniu 

60 opak.      

2 Ultiva 2 mg x 5 fiolek w 

opakowaniu 

10 opak.      

Wartość ogółem:     

 

Zamawiający zastrzega zakup mniejszej ilości leków niż podane. 

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu z wymaganiami SIWZ zastrzega sobie 

możliwość wezwania Zamawiającego do złożenia próbek z poszczególnych pozycji na każdym etapie 

postępowania przetargowego. 

 

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………….. 

Wartość netto zamówienia (cyfrowo i słownie): …………………………………………… 

Podatek VAT (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………… 

 

Wymagane dokumenty: 

1) Deklaracja zgodności CE 

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe 

3) Wpis do rejestru wyrobów medycznych jeżeli wymagany 

 

 

………………………………….                                                 ………………………………………….                                                               

Miejscowość i data                                                         podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 


