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                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania     

                                                                                        
Nr sprawy ZP/13/2020 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

INFORMACJA 

dotycząca modyfikacji pakietów określonych w SIWZ 

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny informuje, że podjęta została 

decyzja o MODYFIKACJI specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie: 

- zmniejszenia ilości soczewek określonych w pakiecie nr 2 do łącznej ilości 9100 szt.  

- utworzenia dodatkowego pakietu nr 10 pn.: „Soczewki  tylnokomorowe zwijalne jednoczęściowe   

  w systemie preloaded, zakres dioptrii od 0 do +34 – w łącznej ilości 4000 szt. 

 

W związku z wprowadzonym zmianami określone zostaje dla tych pakietów wadium w wysokości: 

- dla pakietu nr 2   – 31 000,00 PLN 

- dla pakietu nr 10 – 14 000,00 PLN  

 
Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  

/wartość dostaw, o których mowa w art. V pkt.1 lit. c) SIWZ / 

 dla pakietu nr 2 – 1 400 000 zł brutto każda  

 dla pakietu nr 10 – 600 000 zł brutto każda 

Wszelkie zapisy we wzorze umowy zawierające adnotację „dot. pak.1-7” dotyczyć będą również nowo 

utworzonego pak.nr 10. 

Tym samym anuluje się dotychczasowy formularz asortymentowo-cenowy oraz wykaz próbek  

a obowiązujące stają się formularze stanowiące załączniki do niniejszej informacji, tj.: 

- Formularz asortymentowo-cenowy – Modyfikacja 
- Wykaz próbek – Modyfikacja 

 
UWAGA – W związku z wprowadzonymi zmianami anuluje się treść odpowiedzi nr 48 udzielonej w piśmie  

SPKSO/ZP-143/2021 z dnia 20.01.2021 r. 

 
                                                                              Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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