
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, dnia 3 grudnia 2010 r.

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

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

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

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  zamkniętego,  aspiracyjno  – 
próżniowego systemu do pobierania krwi wraz ze sprzętem jednorazowym  do 
pobierania krwi kapilarnej, znak sprawy: 39/ZA/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r.,  nr  113,  poz.  759  j.t.  z  późn.  zm.)  Samodzielny  Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn. 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania oraz 
dokonuje  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  oraz  ogłoszenia  o 
zamówieniu.

Pytanie nr 1 
W  SIWZ w  rodz.  5  pkt  5  ad.  a  i  b  zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  kserokopię 
dokumentu  dopuszczającego  do obrotu  zgodnie  z  ustawą z  dnia  20  maja  2010r.  o  wyrobach 
medycznych ( Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679), i certyfikat zgodności CE. W pakiecie nr II w 
poz. nr 1 znajduje się adapter do wykonywania rozmazów, który zgodnie z terminologią ustawy o 
wyrobach  medycznych  i  dyrektyw  europejskich  nie  jest  wyrobem  medycznym  i  nie  podlega 
ustawie o wyrobach medycznych (patrz art. 15 ustawy o wyrobach medycznych). Dla tego wyrobu 
nie  wystawia  się  deklaracji  zgodności  i  nie  jest  on  opatrzony  znakiem  CE.  W  związku  z 
powyższym  zwracamy  się  do  zamawiającego  z  prośbą  o  możliwość  złożenia  stosownego 
oświadczenia dla wyrobu nie zakwalifikowanego jako wyrób medyczny czyli pakiet nr 2 poz.1 
zamiast dokumentów wymaganych w rozdziale 5 pkt. 5 ad. a i b.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia SIWZ :
Zamawiający dokonuje modyfikacji w Rozdziale 5 pkt a i b SIWZ poprzez wprowadzenie  
zapisu:
5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) Kserokopię dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) –(jeżeli jest wymagane). Dla wyrobów 
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nie zakwalifikowanych jako wyrób medyczny Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne 
oświadczenie;
b) Certyfikat zgodności CE ( jeżeli jest wymagane);

Pytanie nr 2
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Czy podane ilości w formularzu są ilościami rocznymi czy na cały okres trwania umowy tj. 36 
miesięcy?

Zamawiający informuje, że podane ilości zawarte w formularzu ofertowym są ilościami na cały 
okres trwania umowy tj. 36 m-cy.

Pytanie nr 3
Po przeanalizowaniu pakietu nr 1 Wykonawca zauważył brak w formularzu asortymentowo ceno-
wym igieł, które są nie zbędne do poboru krwi? Prosimy o zweryfikowanie przedmiotu zamówie-
nia.

Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  w   formularzu  ofertowym  Pakiecie  I  – 
Zamknięty, aspiracyjno-próżniowy system do pobierania krwi.
Z brzmienia:
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FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 

Pakiet nr  I – Zamknięty, aspiracyjno próżniowy system do pobierania krwi .

Nr ASORTYMENT Ilość  max.
(sztuki)

Nr katalogowy Cena 
jednostkowa 

netto

Cena 
jednostkowa 

brutto

Wartość  netto Wartość
brutto

Producent

1 Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z 
granulatem, o pojemności 7-9ml, śr.15mm 

500

2  Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z 
granulatem, o pojemności 4-5ml, śr.13mm  

750

3 Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z 
granulatem, o pojemności 2-3ml, śr. 13mm

500

4 Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z 
granulatem, o pojemności 1-1,5ml, 8-9mm, wysokość 
65 – 66 mm 

750

5 Probówko-strzykawka z fluorkiem sodu o pojemności 
1-1,5ml, śr.8-9mm, wysokość 65- 66mm

300

6 Probówko-strzykawka do hematologii z  K3EDTA, o 
pojemności 1-1,5ml, śr.8-9mm, wysokość 65-66mm

750

7 Probówko-strzykawka do hematologii z K3EDTA, o 
pojemności 2-3ml, śr.13mm, wysokość 65-66mm

1500

8 Probówko-strzykawka do hematologii, do różnicowania 
małopłytkowości rzekomej z EDTA i Mg, o pojemności 
2-3ml, śr.11-12mm

200

9 Probówko-strzykawka do koagulologii, o pojemności 2-
3ml, śr.13mm, wysokość 65-66mm

750

10 Probówko-strzykawka do koagulologii , o pojemności 
1-1,5ml śr.8-9mm, wysokość 65-66mm

300
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11 Probówko-strzykawka do OB. (wersja logarytmiczna) o 
pojemności 3-4ml

1000

12 Strzykawki do gazometrii z heparyną litową 
zbalansowaną wapniem o pojemności 1ml

1500

13 Strzykawki do gazometrii z heparyną litową 
zbalansowaną wapniem o pojemności 1ml, sterylne 
pakowane pojedynczo

100

14 Strzykawka do gazometrii z heparyną litową 
zbalansowaną wapniem o pojemności 2ml

1000

15 Strzykawka do gazometrii z heparyną litową 
zbalansowaną wapniem o pojemności 2ml, sterylne 
pakowane pojedynczo

1000

Ogółem wartość zamówienia dla pakietu I................................................................................................................................................................... złotych netto

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

Ogółem wartość zamówienia dla pakietu I................................................................................................................................................................... złotych brutto
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Słownie:...............................................................................................................................................................................................................................

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1.  Oświadczamy,  że  zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (Załącznik  nr  2A  do  SIWZ)  wzór  umowy  został  przez  nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust.  
1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do  
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

             

________________________________
Miejscowość, data

(podpis osoby upoważnionej)

Na brzmienie:

Pakiet nr  I – Zamknięty, aspiracyjno próżniowy system  do pobierania krwi .
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Nr ASORTYMENT Ilość  max. na 
36  miesięcy

(sztuki)

Nr katalogowy Cena 
jednostkowa 

netto

Cena 
jednostkowa 

brutto

Wartość  netto Wartość
brutto

Producent

1 Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z 
granulatem, o pojemności 7-9ml, śr.15mm 

500

2  Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z 
granulatem, o pojemności 4-5ml, śr.13mm  

750

3 Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z 
granulatem, o pojemności 2-3ml, śr. 13mm

500

4 Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z 
granulatem, o pojemności 1-1,5ml, 8-9mm, wysokość 
65 – 66 mm 

750

5 Probówko-strzykawka z fluorkiem sodu o pojemności 
1-1,5ml, śr.8-9mm, wysokość 65- 66mm

300

6 Probówko-strzykawka do hematologii z  K3EDTA, o 
pojemności 1-1,5ml, śr.8-9mm, wysokość 65-66mm

750

7 Probówko-strzykawka do hematologii z K3EDTA, o 
pojemności 2-3ml, śr.13mm, wysokość 65-66mm

1500

8 Probówko-strzykawka do hematologii, do różnicowania 
małopłytkowości rzekomej z EDTA i Mg, o pojemności 
2-3ml, śr.11-12mm

200

9 Probówko-strzykawka do koagulologii, o pojemności 2-
3ml, śr.13mm, wysokość 65-66mm

750

10 Probówko-strzykawka do koagulologii , o pojemności 
1-1,5ml śr.8-9mm, wysokość 65-66mm

300

11 Probówko-strzykawka do OB. (wersja logarytmiczna) o 
pojemności 3-4ml

1000

12 Strzykawki do gazometrii z heparyną litową 
zbalansowaną wapniem o pojemności 1ml

1500

13 Strzykawki do gazometrii z heparyną litową 
zbalansowaną wapniem o pojemności 1ml, sterylne 
pakowane pojedynczo

100

14 Strzykawka do gazometrii z heparyną litową 
zbalansowaną wapniem o pojemności 2ml

1000
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15 Strzykawka do gazometrii z heparyną litową 
zbalansowaną wapniem o pojemności 2ml, sterylne 
pakowane pojedynczo

1000

16 Igła systemowa 0,9  dł. 38mm 1000
17 Igła systemowa 0,8  dł. 38mm 500
18 Igła systemowa 0,8 dł. 25mm 300
19 Igła motylkowa do trudnych pobrań  w systemie 

zamkniętym 0,8-0,9 dł. drenu do 85 mm
300

RAZEM

Ogółem wartość zamówienia dla pakietu I................................................................................................................................................................... złotych netto

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

Ogółem wartość zamówienia dla pakietu I................................................................................................................................................................... złotych brutto

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

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1.  Oświadczamy,  że  zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (Załącznik  nr  2A  do  SIWZ)  wzór  umowy  został  przez  nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust.  
1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do  
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

             

________________________________
Miejscowość, data
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(podpis osoby upoważnionej)
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Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w 
rozdziale:

Rozdział 5. pkt 5 a,b

Z brzmienia:
5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) kserokopię dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679);
b) certyfikat zgodności CE;

Na brzmienie:
5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) kserokopię dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679) –(jeżeli jest wymagane). Dla 
wyrobów nie zakwalifikowanych jako wyrób medyczny Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
stosowne oświadczenie;
b) certyfikat zgodności CE ( jeżeli jest wymagane);

Rozdział 12. Wadium
 
Z brzmienia:
Przystępując  do  niniejszego  postępowania  Wykonawca  zobowiązany jest  do  wniesienia  przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
— pakiet I – 250,00 PLN,
— pakiet II – 250,00 PLN.
Na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t.).
Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 
275).
W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  bankowych  lub  ubezpieczeniowych 
oryginały tych dokumentów należy dołączyć do oferty, jeżeli  do wypłaty gwarantowanej sumy 
niezbędny jest oryginał dokumentu gwarancji. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr 
konta 58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:
"Dostawa  zamkniętego,  aspiracyjno-  próżniowego  systemu  do  pobierania  krwi  wraz  ze 
sprzętem jednorazowym do pobierania krwi kapilarnej”.
Pakiet I – 250,00 PLN.
Pakiet II – 250,00 PLN.
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W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny 
się znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 do dnia 23.12.2010 r.
Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego  oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie w zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty lub  unieważnieniu  postępowania,  jeżeli  w 
wyniku  ostatecznego  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  jeżeli  Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:
— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo 
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010 r.,  nr  113,  poz.  759 j.t.),  nie  złożył  dokumentów lub 
oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy z  dnia  29.1.2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,
— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

Na brzmienie:
Przystępując  do  niniejszego  postępowania  Wykonawca  zobowiązany jest  do  wniesienia  przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
— pakiet I – 250,00 PLN,
— pakiet II – 250,00 PLN.
Na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t.).
Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 
275).
W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  bankowych  lub  ubezpieczeniowych 
oryginały tych dokumentów należy dołączyć do oferty, jeżeli  do wypłaty gwarantowanej sumy 
niezbędny jest oryginał dokumentu gwarancji. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr 
konta 58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:
"Dostawa  zamkniętego,  aspiracyjno-  próżniowego  systemu  do  pobierania  krwi  wraz  ze 
sprzętem jednorazowym do pobierania krwi kapilarnej”.
Pakiet I – 250,00 PLN.
Pakiet II – 250,00 PLN.
W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny 
się znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 do dnia 31.12.2010 r.
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Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego  oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie w zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty lub  unieważnieniu  postępowania,  jeżeli  w 
wyniku  ostatecznego  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  jeżeli  Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:
— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo 
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010 r.,  nr  113,  poz.  759 j.t.),  nie  złożył  dokumentów lub 
oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy z  dnia  29.1.2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,
— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

Rozdział 14. Miejsce i termin składania ofert

Z brzmienia:
Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  -  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w 
Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 - sekretariat - pok. nr 2 w terminie do  23.12.2010 r. do 
godz.  10:00. Wykonawca może  przed  upływem terminu  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać 
ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Na brzmienie:
Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  -  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w 
Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 - sekretariat - pok. nr 2 w terminie do  31.12.2010 r. do 
godz.  10:00. Wykonawca może  przed  upływem terminu  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać 
ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 15.  Miejsce i termin otwarcia ofert

Z brzmienia:
Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  23.12.2010r. o godz.  10.30  w siedzibie  Zamawiającego -   Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 – pok. nr 5 (sala konferencyjna).
Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający poda  nazwy (firmy)  oraz  adresy Wykonawców,  a  także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.
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Na brzmienie:
Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  31.12.2010r. o godz.  10.30  w siedzibie  Zamawiającego -   Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 – pok. nr 5 (sala konferencyjna).
Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający poda  nazwy (firmy)  oraz  adresy Wykonawców,  a  także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia nr 2010/S 219 -335884  opublikowanego w 
Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej  w dniu 11/11/2010 w następujących punktach:
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje;
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia;
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych;
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
IV.3.8)Warunki otwarcia;
VI.4)  Dodaje zapis „Inne dodatkowe informacje”.

1.Zgodnie  z art.  144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  Zamawiający dopuszcza 
zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany konfekcjonowania przy założeniu, że cena proponowanego opakowania w 
przeliczeniu na ilości z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa;
e) konieczności przedłużenia terminu umowy w przypadku nie wykorzystania przez 
Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy 
- przy zachowaniu dotychczasowej ceny;
f) zmiany   producenta    przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany 
w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

Samodzielny   Publiczny   Zakład   Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach”  przedłuża    termin   składania   ofert  na dostawę zamkniętego, aspiracyjno 
– próżniowego systemu do pobierania krwi wraz ze sprzętem jednorazowym  do pobierania krwi 
kapilarnej, znak sprawy: 39/ZA/10, na dzień 31.12.2010 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowi-
cach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.12.2010 r. o godz.  10:30 w siedzibie Zamawiającego- Ze-
spole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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