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Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/46.4/2019 

Chorzów, dnia 13.11.2019 r. 
 
 

Szanowni Wykonawcy  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w 

złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień 
publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: 
„Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do Apteki Szpitalnej” o numerze 
referencyjnym: SP ZOZ ZSM/ZP/46/2019. 

 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie 
informuje, że w związku z korespondencją prowadzoną z Narodowym Funduszem Zdrowia dokonuje 
modyfikacji Specyfikacji asortymentowo-cenowej zgodnie z Zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ). 
 
 
Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ  zgodnie z poniższą treścią: 

 
Pkt. 2.1.  SIWZ, przyjmuje brzmienie:         
2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa substancji czynnych w programach lekowych 
do Apteki Szpitalnej przy ulicy Władysława Truchana 7 w Chorzowie oraz do Apteki Szpitalnej przy ulicy 
Strzelców Bytomskich 11. Szczegółowy zakres zamówienia wyszczególniono w specyfikacji 
asortymentowo - cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące 
pakiety: 
 
Pakiet 1– Substancje czynne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego 
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (1) 
Pakiet 2– Substancje czynne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego 
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) 
Pakiet 3– Substancje czynne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego 
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (3) 
Pakiet 4 – RZS 
Pakiet 5 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- Chłoniaki złośliwe 
Pakiet 6 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- Białaczka szpikowa przewlekła, 
Mielofibroza, czerwienica, małopłytkowość samoistna, ŁZS 
Pakiet 7 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych – Białaczka szpikowa przewlekła, 
Choroba Hodgina 
Pakiet 8– Substancje czynne stosowane w programach lekowych- Szpiczak mnogi 
Pakiet 9– Substancje czynne stosowane w programach lekowych- Chłoniaki złośliwe, Białaczka 
limfatyczna, RZS 
Pakiet 10– Substancje czynne stosowane w programach lekowych- Przewlekła białaczka limfocytowa, 
Oporny lub nawrotowy szpiczak plazmocytowy 
Pakiet 11– Substancje czynne stosowane w programach lekowych – Stwardnienie rozsiane 
Pakiet 12 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych – Białaczka szpikowa 
Pakiet 13– Substancje czynne stosowane w programach lekowych- Przewlekła białaczka limfocytowa 
Pakiet 14 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- Rdzeniowy zanik mięśni 
Pakiet 15– Substancje czynne stosowane w programach lekowych- Przewlekła białaczka limfoblastyczna, 
Oporny lub nawrotowy szpiczak plazmocytowy 
Pakiet 16– Substancje czynne stosowane w programach lekowych- Oporne lub nawrotowe postacie 
chłoniaków 
 
 
 
 



 

 

 
Pkt. 7.1.  SIWZ, przyjmuje brzmienie:      
 7.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 
uzależnionej od oferowanego pakietu:   
 

NAZWA KWOTA WADIUM 

Pakiet 1 – Substancje czynne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia 

stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu 

agresywnym (1) 

4 890,00 zł 

Pakiet 2 – Substancje czynne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia 

stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu 

agresywnym (2) 

6 100,00 zł 

Pakiet 3 – Substancje czynne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia 

stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu 

agresywnym (3) 

5 300,00 zł 

Pakiet 4 – RZS 5 800,00 zł 

Pakiet 5 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Chłoniaki złośliwe 
27 500,00 zł 

Pakiet 6 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Białaczka szpikowa przewlekła, Mielofibroza, czerwienica, małopłytkowość 

samoistna, ŁZS 

39 700,00 zł 

Pakiet 7 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych – 

Białaczka szpikowa przewlekła, Choroba Hodgina 
60 800,00 zł 

Pakiet 8 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Szpiczak mnogi 
291 500,00 zł 

Pakiet 9 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Chłoniaki złośliwe, Białaczka limfatyczna, RZS 
38 200,00 zł 

Pakiet 10 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Przewlekła białaczka limfocytowa, Oporny lub nawrotowy szpiczak 

plazmocytowy 

96 600,00 zł 



 

 

Pakiet 11– Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Stwardnienie rozsiane 
4 700,00 zł 

Pakiet 12 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Białaczka szpikowa 
6 500,00 zł 

Pakiet 13 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Przewlekła białaczka limfocytowa 
15 400,00 zł 

Pakiet 14 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Rdzeniowy zanik mięśni 
202 500,00 zł 

Pakiet 15 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Przewlekła białaczka limfoblastyczna, Oporny lub nawrotowy szpiczak 

plazmocytowy 

47 400,00 zł 

Pakiet 16 – Substancje czynne stosowane w programach lekowych- 

Oporne lub nawrotowe postacie chłoniaków 
9 100,00 zł 

Jeżeli oferta zostanie złożona na wszystkie pakiety wówczas wadium 

wyniesie:  
861 990,00 zł 

 
 
 
 
 

UWAGA 
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami  

Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wadium: 
z  20.11.2019 r. godz. 1000 na 29.11.2019 r. godz. 1000 

oraz przesuwa termin otwarcia ofert 
z  20.11.2019 r. godz. 1030 na 29.11.2019 r. godz. 1030 

 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej- Sprostowanie-
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert 
zgodnie z informacją powyżej. 
 

Z poważaniem,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymali: 

1) http://www.zsm.com.pl  
2) a/a 

http://www.zsm.com.pl/

