
 

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 25 stycznia 2010 r.

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

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

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

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę:
                       - leków,
                       - antybiotyków,
                       - środków kontrastowych,
                       - płynów, 
                        do Apteki szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice, znak 
                        sprawy: 43/ZA/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r., nr 113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach” dokonuje modyfikacji SIWZ w Załaczniku nr 1- Formularzu 
Ofertowym w pakiecie XIX:

- poz. 2. Aqua pro injectione z motylkiem- „ilość w op. 20” nadając jej brzmienie: „ilość 
w op. 1”;

- poz. 23. Natrium chloratum do irygacji z motylkiem op. typu Ecolav- „ilość w op. 20” 
nadając jej brzmienie: „ilość w op. 1”;

- poz. 24. - Natrium chloratum do irygacji z motylkiem op. typu Ecolav- „ilość w op. 20” 
nadając jej brzmienie: „ilość w op. 1”;

- poz. 25. Natrium chloratum do irygacji z motylkiem op. typu Ecolav - „ilość w op. 10” 
nadając jej brzmienie: „ilość w op. 1”;

- poz. 26. Natrium chloratum do irygacji z motylkiem op. typu Ecolav - „ilość w op. 10” 
nadając jej brzmienie: „ilość w op. 1”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Rozdziale 12. Wadium:

1



„Rozdział 12. Wadium

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 
Pakiet I  – 4.608,00 zł
Pakiet II – 4.888,00 zł
Pakiet III –    693,00 zł
Pakiet IV – 2.504,00 zł
Pakiet V –    336,00 zł
Pakiet VI –     336,00 zł
Pakiet VII –     128,00 zł
Pakiet VIII –  2.504,00zł
Pakiet IX –  2.258,00 zł
Pakiet X –  1.947,00 zł
Pakiet XI –     345,00 zł
Pakiet XII –  1.327,00 zł
Pakiet XIII –     197,00 zł
Pakiet XIV –     257,00 zł
Pakiet XV –     567,00 zł
Pakiet XVI –     492,00 zł
Pakiet XVII–       80,00 zł
Pakiet XVIII –     663,00 zł
Pakiet XIX –  5.115,00 zł

     na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 
     (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 

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 listopada 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:
- leków;
- antybiotyków;
- środków kontrastowych;
- płynów
do  Apteki szpitalnej przy  ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice”
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     Pakiet I  – 4.608,00 zł
Pakiet II – 4.888,00 zł
Pakiet III –    693,00 zł
Pakiet IV – 2.504,00 zł
Pakiet V –    336,00 zł
Pakiet VI –     336,00 zł
Pakiet VII –     128,00 zł
Pakiet VIII –  2.504,00zł
Pakiet IX –  2.258,00 zł
Pakiet X –  1.947,00 zł
Pakiet XI –     345,00 zł
Pakiet XII –  1.327,00 zł
Pakiet XIII –     197,00 zł
Pakiet XIV –     257,00 zł
Pakiet XV –     567,00 zł
Pakiet XVI –     492,00 zł
Pakiet XVII–       80,00 zł
Pakiet XVIII –     663,00 zł
Pakiet XIX –  5.115,00 zł

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 
7.02.2011 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 stycznia  

2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.. z późn. 
zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 
j.t. z późn. zm.), 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;

3



zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn   leżących 
po stronie Wykonawcy.”

Nadając mu brzmienie:

„Rozdział 12. Wadium

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 
Pakiet I  – 4.608,00 zł
Pakiet II – 4.888,00 zł
Pakiet III –    693,00 zł
Pakiet IV – 2.504,00 zł
Pakiet V –    336,00 zł
Pakiet VI –     336,00 zł
Pakiet VII –     128,00 zł
Pakiet VIII –  2.504,00zł
Pakiet IX –  2.258,00 zł
Pakiet X –  1.947,00 zł
Pakiet XI –     345,00 zł
Pakiet XII –  1.327,00 zł
Pakiet XIII –     197,00 zł
Pakiet XIV –     257,00 zł
Pakiet XV –     567,00 zł
Pakiet XVI –     492,00 zł
Pakiet XVII–       80,00 zł
Pakiet XVIII –     663,00 zł
Pakiet XIX –  5.115,00 zł

     na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 
     (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 

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 listopada 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:
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“Dostawa:
- leków;
- antybiotyków;
- środków kontrastowych;
- płynów
do  Apteki szpitalnej przy  ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice”

     Pakiet I  – 4.608,00 zł
Pakiet II – 4.888,00 zł
Pakiet III –    693,00 zł
Pakiet IV – 2.504,00 zł
Pakiet V –    336,00 zł
Pakiet VI –     336,00 zł
Pakiet VII –     128,00 zł
Pakiet VIII –  2.504,00zł
Pakiet IX –  2.258,00 zł
Pakiet X –  1.947,00 zł
Pakiet XI –     345,00 zł
Pakiet XII –  1.327,00 zł
Pakiet XIII –     197,00 zł
Pakiet XIV –     257,00 zł
Pakiet XV –     567,00 zł
Pakiet XVI –     492,00 zł
Pakiet XVII–       80,00 zł
Pakiet XVIII –     663,00 zł
Pakiet XIX –  5.115,00 zł

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 
21.02.2011 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 stycznia  

2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.. z późn. 
zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy z 
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dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 
j.t. z późn. zm.), 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.”

Zamawiający dokonuje zmian w ogłoszeniu o zamówieniu nr 15557-2011 opublikowanego 
w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) w dniu 18.01.2011 r. w punktach:

- III.1.1- Wymagane wadia i gwarancje;
- IV.3.3- Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych;
- IV.3.8- Warunki otwarcia ofert.

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert na dostawę:
- leków,
- antybiotyków,
- środków kontrastowych,
- płynów
do Apteki szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice;
znak sprawy: 43/ZA/10, na dzień 21.02.2011 r. do godz. 10:00.

Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego-  Zespole  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert  nastąpi  dnia  21.02.2011 r.  o godz.  10:30  w siedzibie  Zamawiającego- Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).

6



Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet  19  -  PŁYNY       

Lp Nazwa 
handlowa Nazwa międzynarodowa Posta

ć
Wielkość 

opakowania
Ilość
w op.

Ilość 
max.

Cena 
jedn.netto

Cena 
jedn.brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto Producent

1.
 Aminokwasy z mikroelementami 

10% r-r
liq. 10%       500ml 1 5     

 

2.  Aqua pro injectione z motylkiem liq. 250ml  1 250      
3.  Aqua pro injectione. 

Butelka stojąca z dwoma niezależnymi 
równymi portami o płaskiej 
powierzchni, nie wymagającej 
dezynfekcji 

liq. 500ml    

1 750

    

 

4.
 Emulsja tłuszczowa  10% 

zaw.50-50 MCT/LCT
liq. 10%       500ml 

szkło
1 30     

 

5.
 Emulsja tłuszczowa  20% 

zaw.50-50 MCT/LCT
liq. 20%       500ml 

szkło           
1 40     

 

6.  Etomidatum amp. 2mg/ml   10ml 10 10      

7.
 Glucosum 

Typu Viaflo
liq. 5%          50ml 1 20      

8.  Glucosum liq. 5%        100ml 1 1000      
9.  

Glucosum 
butelka stojąca z dwoma niezależnymi 
równymi portami o płaskiej powierzchni 
nie wymagającej dezynfekcji 

liq. 5%        250ml 1 800     

 

10.

 
Glucosum 
butelka stojąca z dwoma niezależnymi 
równymi portami o płaskiej powierzchni 
nie wymagającej dezynfekcji 

liq. 5%       500 ml 1 3400     

 

11.  Glucosum liq. 10%      250ml 1 90      
12.  

Glucosum 
butelka stojąca z dwoma niezależnymi 
równymi portami o płaskiej powierzchni 
nie wymagającej dezynfekcji 

liq. 10%      500ml 1 800     

 

13.  Glucosum liq. 40%      500ml 1 220      

14.  Glucosum et natrium chloratum 
1:1

liq. 1:1        500ml 1 2500      
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15.  Glucosum et natrium chloratum 
2:1

liq. 2:1        250ml 1 2900      

16.  Glucosum et natrium chloratum 
2:1

liq. 2:1        500ml 1 1000      

17.

 
HES  6%         130 / 0,42 
w zbilansowanym roztworze 
elektrolitów zawierającym 
Na,K,Mg,Ca,izotoniczny 

liq. 6%        500ml 1 220     

 

18.  HES  10%        130 / 0,42 
w zbilansowanym roztworze 
elektrolitów zawierającym 
Na,K,Mg,Ca,izotoniczny

poj. 10%       500ml 1 210     

 

19.  Isoflurane liq. 250ml 1 33      

20.
 Koncentrat  pierwiastków 

śladowych 
amp. 10ml  5 50     

 

21.  Mannitol liq. 20%      100ml 
worek

1 2600      

22.
 Mannitol liq. 20%      250ml 

worek
1 750      

23.
 Natrium chloratum 

do irygacji z motylkiem  op. typu Ecolav
liq. 0,9%    100 ml 1 250     

 

24.  Natrium chloratum 
do irygacji z motylkiem  op. typu Ecolav

liq. 0,9%     250ml   1 250     
 

25.
 Natrium chloratum 

do irygacji z motylkiem  op. typu Ecolav
liq. 0,9%     500ml   1 500     

 

26.
 Natrium chloratum 

do irygacji z motylkiem  op. typu Ecolav
liq. 0,9%   1000ml 1 250     

 

27.  Natrium chloratum opak.typu 
Viaflo

liq. 
Worek

0,9%       50ml 
worek

1 30     
 

28.

 
Natrium chloratum 
butelka stojąca z dwoma niezależnymi 
równymi portami o płaskiej powierzchni 
nie wymagającej dezynfekcji 

liq. 0,9%    100 ml 1 4500     

 

29.

 
Natrium chloratum 
butelka stojąca z dwoma niezależnymi 
równymi portami o płaskiej powierzchni 
nie wymagającej dezynfekcji 

liq. 0,9%     250ml 1 9000     
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30.  
Natrium chloratum 
butelka stojąca z dwoma niezależnymi 
równymi portami o płaskiej powierzchni 
nie wymagającej dezynfekcji 

liq. 0,9%     500ml 1 12000      

31.  Płyn Jelitowy  Izotoniczny liq. 500ml 1 40      

32.

 
Płyn Wieloelektrolitowy 
butelka stojąca z dwoma niezależnymi 
równymi portami o płaskiej powierzchni 
nie wymagającej dezynfekcji 

liq. 500ml 1 10000      

33.  Płyn żołądkowy liq. 500ml 1 40      

34.
 Prep.Wielowitaminowy 

witaminy rozp. w wodzie i tłuszczach
amp. 10ml 10 34      

35.

 
Solutio Ringeri 
butelka stojąca z dwoma niezależnymi 
równymi portami o płaskiej powierzchni 
nie wymagającej dezynfekcji 

liq. 500ml 1 250     

 

36.  Theophyllinum liq. 250ml 1 3900      

37.

 Żywienie pozajelitowe.Centralne. 
Zestaw dwóch roztworów i emulsji  do 
sporz.roztworów do infuzji 
(zaw.emulsję tłuszczową MCT/LCT-
50:50)

liq. 1250ml   worek 5 36      

38.

 Żywienie pozajelitowe.Centralne. 
Zestaw dwóch roztworów i emulsji  do 
sporz.roztworów do infuzji 
(zaw.emulsję tłuszczową MCT/LCT-
50:50)

liq. 1875ml   worek 5 5      

39.  Żywienie pozajelitowe.Obwodowe i 
centralne. Zestaw dwóch roztworów i 
emulsji  do sporz.roztworów do 
infuzji(zaw.emulsję tłuszczową 
MCT/LCT-50:50) 

liq. 1875ml   worek 5 25      

  

Słownie: 
Wartość netto: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Podatek VAT:  .................................................................................................................................................
Wartość brutto:.............................................................................................................................................................................................................................................
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Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 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.  z późn. zm.) 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)
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	Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
	     Pakiet I  		– 	4.608,00 zł
	     Pakiet I  		– 	4.608,00 zł
	             


