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Parczew, 30.03.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/2/2016 (6) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów medycznych 
  
 

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 2015 r. poz. 2164), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje 
zmian: 
 
 

1. W Załączniku nr 5 Wzór umowy w § 1 ust. 2 było: 

1. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia środkiem transportu, na własny koszt i 

ryzyko, do apteki Zamawiającego znajdującej się w jego siedzibie, zgodnie z bieżącymi 

zamówieniami Zamawiającego (przekazanymi Wykonawcy w formie pisemnej, faxem na nr: … 

lub telefonicznie na nr …. , niezwłocznie potwierdzonymi przez Zamawiającego faxem) w: 

1) tryb zwykły - w terminie do …. (maksymalnie 72 godziny) od chwili otrzymania zamówienia, 

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (zwane dalej: 

dniami roboczymi) w godz. 7.00-14.00, z tym że jeżeli koniec terminu wypada w sobotę, 

niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca ma obowiązek zrealizować 

zamówienie w najbliższym następnym dniu roboczym do godz. 14.00; 

2) tryb „na ratunek” - w terminie do 12 godzin od chwili otrzymania zamówienia (całodobowo, 

we wszystkie dni w roku). 

Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru 

przez Zamawiającego, potwierdzone odpowiednim dokumentem (protokołem odbioru, WZ, itp.). 

Wykonawca umożliwi składanie bieżących zamówień całodobowo, we wszystkie dni w roku. 

Tryb zamówienia (zwykły bądź „na ratunek”) Zamawiający wskazuje na zamówieniu; w 

przypadku nie wskazania trybu zamówienia przyjmuje się, że zamówienie powinno zostać 

zrealizowane w trybie zwykłym. 

Dnia 30.03.2016r. Załącznik nr 5 Wzór umowy w § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia środkiem transportu, na własny koszt i 

ryzyko, do apteki Zamawiającego znajdującej się w jego siedzibie, zgodnie z bieżącymi 

zamówieniami Zamawiającego (przekazanymi Wykonawcy w formie pisemnej, faxem na nr: … 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: … ): 

1) tryb zwykły - w terminie do …. (maksymalnie 72 godziny) od chwili otrzymania zamówienia, 

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (zwane dalej: 

dniami roboczymi) w godz. 7.00-14.00, z tym że jeżeli koniec terminu wypada w sobotę, 

niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca ma obowiązek zrealizować 

zamówienie w najbliższym następnym dniu roboczym do godz. 14.00; 
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2) tryb „na ratunek” - w terminie do 12 godzin od chwili otrzymania zamówienia (całodobowo, 

we wszystkie dni w roku). 

Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru 

przez Zamawiającego, potwierdzone odpowiednim dokumentem (protokołem odbioru, WZ, itp.). 

Wykonawca umożliwi składanie bieżących zamówień całodobowo, we wszystkie dni w roku. 

Tryb zamówienia (zwykły bądź „na ratunek”) Zamawiający wskazuje na zamówieniu; w 

przypadku nie wskazania trybu zamówienia przyjmuje się, że zamówienie powinno zostać 

zrealizowane w trybie zwykłym.       
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Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
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