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Parczew, 11.04.2017 r. 

  
 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/3/2017 (5) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego” 
  
 

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 11 do SIWZ- wzór umowy § 4 pkt. 3 było: 

3. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady 

uniemożliwiające użytkowanie wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne). W 

takim wypadku Strony sporządzą protokół stwierdzający przystąpienie do czynności odbioru oraz 

odmowę jego dokonania, wskazujący także na wady i usterki będące przyczyną odmowy 

dokonania odbioru i wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie wad (usterek), nie 

krótszy niż … dni. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad (usterek) stanowiących przyczynę 

odmowy dokonania odbioru w terminie określonym w protokole, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. Po usunięciu wad stanowiących podstawę odmowy dokonania odbioru, Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o tej okoliczności, a Strony ponownie przystąpią do odbioru. 

Dnia 11.04.2017r. Załącznik Nr 11 do SIWZ- wzór umowy § 4 pkt. 3 otrzymuje nowe 

brzmienie:   

3. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady 

uniemożliwiające użytkowanie wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne). W 

takim wypadku Strony sporządzą protokół stwierdzający przystąpienie do czynności odbioru oraz 

odmowę jego dokonania, wskazujący także na wady i usterki będące przyczyną odmowy 

dokonania odbioru i wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie wad (usterek), nie 

krótszy niż … dni roboczych. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad (usterek) stanowiących 

przyczynę odmowy dokonania odbioru w terminie określonym w protokole, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim. Po usunięciu wad stanowiących podstawę odmowy dokonania odbioru, 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o tej okoliczności, a Strony ponownie przystąpią do 

odbioru. 

 
2. W Załączniku Nr 11 do SIWZ- wzór umowy § 5 pkt. 1 było: 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ....  miesięcznej gwarancji oraz rękojmi (min. 24 m-
ce) na wyposażenie stanowiące przedmiot niniejszej umowy, licząc od daty podpisania 
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protokołu odbioru, a jeżeli w protokole tym zostały stwierdzone wady, od daty 
sporządzenia protokołu z usunięcia tych wad (zgodnie z §4 ust. 4).  

 
Dnia 11.04.2017r. Załącznik Nr 11 do SIWZ- wzór umowy § 5 pkt. 1 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ....  miesięcznej gwarancji oraz rękojmi (min. 24 m-
ce Pakiet nr 1-5, min. 48 m-cy Pakiet nr 6) na wyposażenie stanowiące przedmiot 
niniejszej umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, a jeżeli w protokole tym 
zostały stwierdzone wady, od daty sporządzenia protokołu z usunięcia tych wad (zgodnie z 
§4 ust. 4).  

 
3. W Załączniku Nr 10 do SIWZ- warunki gwarancji Lp. 2 było: 
 

Lp. Nazwa parametru 
Wartość 

wymagana 
Wartość 
oferowana 

2 
Czas naprawy sprzętu liczony od dnia zgłoszenia usterki, 
wady- faxem, mailem lub telefonicznie przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego 

Maksimum 5 dni, 
podać 

 

 
Dnia 11.04.2017r. Załącznik Nr 10 do SIWZ- warunki gwarancji Lp. 2 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 

Lp. Nazwa parametru 
Wartość 

wymagana 
Wartość 
oferowana 

2 
Czas naprawy sprzętu liczony od dnia zgłoszenia usterki, 
wady- faxem, mailem lub telefonicznie przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego 

Maksimum 5 dni 
roboczych, podać 

 

 
Zamawiający przez dni robocze rozumie  (np. dni od poniedziałku do piątku). 

 
 
 
 
 
Podpisał: 

 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 
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