
Samodzielny Publiczny Zakład                          Parczew dnia 07-02-2011
Opieki Zdrowotnej 
21-200 Parczew
ul. Kościelna 124
fax (83) 355 21 13

 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/4/2010
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  zakup  specjalistycznego  sprzętu  medycznego  oraz 
informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie 
parczewskim, ogłoszonego  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  dnia  19/01/2011  nr  2011/S 
12-018372.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu,  działając na podstawie art.  38 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.  – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z  późniejszymi zmianami), Zamawiający 
SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W SIWZ rozdz. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT było w pkt. 1 i 
4:
1.  Ofertę należy umieścić  w zamkniętej  kopercie  i  złożyć  do dnia  25.02.2011r. do godz. 1030 

w Sekretariacie  (pok. nr 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 124, 
21-200 Parczew opatrzonej napisem „Oferta na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 
oraz informatyzację SPZOZ w Parczewie  w celu poprawy jakości i dostępności ochrony 
zdrowia w powiecie parczewskim”.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.02.2011r o godz. 1100 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 124, 21-200 Parczew w Sali Konferencyjnej pok. Nr 3 Administracji.  

Dnia 07-02-2011r  SIWZ rozdz. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
w pkt. 1 i 4 otrzymuje nowe brzmienie:
1.  Ofertę należy umieścić  w zamkniętej  kopercie  i  złożyć  do dnia  03.03.2011r. do godz. 1030 

w Sekretariacie  (pok. nr 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 124, 
21-200 Parczew opatrzonej napisem „Oferta na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 
oraz informatyzację SPZOZ w Parczewie  w celu poprawy jakości i dostępności ochrony 
zdrowia w powiecie parczewskim”.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.03.2011r o godz. 1100 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 124, 21-200 Parczew w Sali Konferencyjnej pok. Nr 3 Administracji.  

W SIWZ rozdz. XI. pkt. 3 było:
„Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

Dnia 07-02-2011r  SIWZ rozdz. XI. pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
3. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  1)  Zamawiający  ustala  wysokość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w wysokości  4% 

wartości brutto zamówienia dla zadania Nr 1 i 2.
  2)  Zabezpieczenie może być wniesione w formie:

a) pieniężnej wpłaconej na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Parczewie 
numer konta: 92 8042 0006 0000 4851 2000 0020

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych 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.
  3) Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  100%  całości  ustalonej  kwoty 

zabezpieczenia należy wnieść najpóźniej w chwili zawarcia umowy. 
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  4)  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  (70%  kwoty  ustalonej  zgodnie  z  pkt.  3.1), 
Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego, że zamówienie to zostało należycie wykonane.

  5)  Pozostała  pozostawiona  kwota  (30% kwoty  ustalonej  zgodnie  z  pkt.  3.1) zostanie  zwrócona 
Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

W SIWZ rozdz. XI. pkt. 4 było:
4. Przed  podpisaniem  umowy  na  realizację  niniejszego  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest 

dostarczyć  polisę  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że  Wykonawca  posiada 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej:

Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę: 

1) ......... PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) - zadanie nr 1 (minimum na kwotę odpowiadającą 
50% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1)

2)  ......... PLN (słownie: jeden milion  złotych) - zadanie nr 2 (minimum na kwotę odpowiadającą 
50% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1)

 Ubezpieczenie OC deliktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę: 

1) ........... PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) - zadanie nr 1 (minimum 500 000,00 zł)

2) ........... PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) - zadanie nr 2 (minimum 500 000,00 zł)

na każde zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń.

W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłużać  wskazane  powyżej 
ubezpieczenia (jeżeli by wygasły), tak by obejmowały cały okres realizacji umowy.

Dnia 07-02-2011r  SIWZ rozdz. XI. pkt. 4  zostaje wykreślony w całości.

Dnia 07-02-2011r  w załączniku nr 1 do SIWZ w formularzu oferty „w pkt. II. Oświadczam, 
że:” dodaje się dwa punkty:
5. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania 

umowy (dla Zadania nr 1) w formie : ............................................................

6. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania 
umowy (dla Zadania nr 2) w formie : ...........................................................................

W załączniku nr 5 do SIWZ w Projekcie umowy w § 8 (błędnie oznaczony jako 8) było:

Ubezpieczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na cały okres 
obowiązywania (realizacji) umowy dla celów wykonania niniejszej umowy :

1) kontraktowa - w wysokości  ..............  zł  (minimum na kwotę odpowiadająca 50% wartości 
umowy określonej w § 2 ust. 1)

2) deliktowa - w wysokości ........................ zł (minimum 500 000,00zł)

2.  Umowy  i  polisy  ubezpieczenia  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  najpóźniej 
w terminie podpisania Umowy. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Dnia 07-02-2011r w załączniku nr 5 do SIWZ w Projekcie umowy w § 8 (błędnie oznaczony 
jako 8) zmienia się na § 9 i otrzymuje nowe brzmienie:

Zabezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  4% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 tj. kwotę ....... zł w formie:     .................... 

2. Strony postanawiają, że:

1) 30%  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  jest  przeznaczona  na 

pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.    

2) 70%  wniesionego  zabezpieczenia  stanowi  zabezpieczenie  zgodnego  z  umową  wykonania 

przedmiotu zamówienia.
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3. Część zabezpieczenia gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie 

zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

Dnia  07-02-2011r  w  załączniku  nr  5  do  SIWZ  w Projekcie  umowy  §  9  Postanowienia 
końcowe zmienia się na § 10. Zapisy tego paragrafu pozostają bez zmian. 

W załączniku nr 7 do SIWZ w Projekcie umowy w § 11 było:

Ubezpieczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na cały okres 
obowiązywania (realizacji) umowy dla celów wykonania niniejszej umowy :

1) kontraktowa - w wysokości  ..............  zł  (minimum na kwotę odpowiadająca 50% wartości 
umowy określonej w § 2 ust. 1)

2) deliktowa - w wysokości ........................ zł (minimum 500 000,00zł)

2.  Umowy  i  polisy  ubezpieczenia  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  najpóźniej 
w terminie podpisania Umowy. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Dnia 07-02-2011r w załączniku nr 7 do SIWZ w Projekcie umowy w § 11 otrzymuje nowe 
brzmienie:

Zabezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  4% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 tj. kwotę ............ zł w formie:     .................... 

2. Strony postanawiają, że:

1) 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona 

na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.    

2) 70%  wniesionego  zabezpieczenia  stanowi  zabezpieczenie  zgodnego  z  umową 

wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Część zabezpieczenia gwarantujące zgodne z  umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie 

zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

W załączniku nr 2 do SIWZ  Zadania Nr 1 Komputery stacje robocze – 22 szt. było:
„Certyfikaty i Standardy -  znak bezpieczeństwa „CE”, ISO9001:2000 producenta komputera”

Dnia 07-02-2011r w załączniku nr 2 do SIWZ  Zadania Nr 1 Komputery stacje robocze – 22 
szt. otrzymuje nowe brzmienie:
„Certyfikaty  i  Standardy  -  znak  bezpieczeństwa  „CE”,  dokumenty  poświadczające,  że  sprzęt  jest 
produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny”

W załączniku nr 2 do SIWZ  Zadania Nr 1 Stacje terminalowe – 60 szt. było: 
„Procesor - Zainstalowany niskonapięciowy procesor jednordzeniowy,   w architekturze x86, posiadający 
pamięć pierwszego poziomu 64KB(kod)i 64KB(dane) oraz pamięć 2-go poziomu 256KB, współczynnik 
TDP 8W, obsługę technologi HT.”

Dnia 07-02-2011r w załączniku nr 2 do SIWZ  Zadania Nr 1 Stacje terminalowe – 60 szt. 
otrzymuje nowe brzmienie:
Procesor - Zainstalowany procesor dedykowany do pracy w wydajnych stacjach terminalowych.

W załączniku nr 2 do SIWZ  Zadania Nr 1 Stacje terminalowe – 60 szt. było:
„Monitor - LCD 19”  tego samego producenta co terminal,  w celu ujednolicenia sposobu zgłaszania 
usterek w okresie trwania gwarancji”
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Dnia 07-02-2011r w załączniku nr 2 do SIWZ  Zadania Nr 1 Stacje terminalowe – 60 szt. 
otrzymuje nowe brzmienie:
Monitor - LCD 19”

W załączniku nr 2 do SIWZ  Zadania Nr 1 Drukarki kodów kreskowych – szt 2  było:
„Gwarancja  -  Gwarancja  producenta  na  min.  24  miesiące  z  serwisem  realizowanym  w  miejscu 
użytkowania w terminie 48 h od chwili zgłoszenia usterki”

Dnia 07-02-2011r w załączniku nr 2 do SIWZ  Zadania Nr 1 Drukarki kodów kreskowych – 
szt 2  otrzymuje nowe brzmienie:
Gwarancja  -  Gwarancja  producenta  lub  Wykonawcy  (sprzedawcy)  na  min.  24  miesiące  z  serwisem 
realizowanym w miejscu użytkowania w terminie 48 h od chwili zgłoszenia usterki
 
W załączniku nr 2 do SIWZ  Zadania Nr 1 Czytnik kodów kreskowych - szt 12 było:
„Gwarancja  -  Gwarancja  producenta  min  60  miesięcy.  Instrukcja  w  języku  polskim. 
Dokument. techniczna w języku polskim.”

Dnia 07-02-2011r w załączniku nr 2 do SIWZ  Zadania Nr 1 Czytnik kodów kreskowych - szt 
12  otrzymuje nowe brzmienie:
Gwarancja - Gwarancja producenta lub Wykonawcy (sprzedawcy) min 60 miesięcy. Instrukcja  w języku 
polskim. Dokument. techniczna w języku polskim.

Podpisał: 
  Dyrektor

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie

     mgr Janusz Hordejuk

www.spzozparczew.pl  07.02.2011      Strona 4 z 4

http://www.spzozparczew.pl/

