Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.02.2016 r.
BZP/38/382-8/16
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy płynów do hemofiltracji (BZP/38/382-8/16).
ZMIANA TREŚCI SIWZ z dn. 22.02.2016 r.
W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie nr 1
W związku z faktem, iż płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu posiada 12 miesięczny (1 rok) okres
ważności od daty produkcji pytamy, czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tego produktu z min. 10- io
miesięcznym okresem ważności od daty dostawy?.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 1, Ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
W SIWZ pkt 6 zmienia treść, z:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar z odpowiednim terminem ważności nie krótszym niż 12
miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, na:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar z odpowiednim terminem ważności nie krótszym niż 10
miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
W załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz oferty) oświadczenie nr 5 zmienia treść, z:
Zobowiązujemy się do dostarczenia towaru z odpowiednim terminem ważności, nie krótszym niż 12 miesięcy
od daty dostawy do Zamawiającego, na:
Zobowiązujemy się do dostarczenia towaru z odpowiednim terminem ważności, nie krótszym niż 10 miesięcy
od daty dostawy do Zamawiającego.
W załączniku nr 9 (wzór umowy) § 2 ust. 5 zmienia treść, z:
Oferowane produkty posiadają termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do
Zamawiającego, na:
Oferowane produkty posiadają termin ważności nie krótszy niż 10 miesięcy od momentu ich dostarczenia do
Zamawiającego.
Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ po zmianach z dnia 22.02.2016 r,
- Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty, po zmianach z dnia 22.02.2016 r.,
- Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy, po zmianach z dnia 22.02.2016 r.,
Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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