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Parczew, 07.11.2017 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 

 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2017 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do 
aparatury medycznej 
  

 

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 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający SPZOZ 
w Parczewie dokonuje zmian:  
 
 
1. W Załącznika nr 3 do Siwz Formularz cenowy w Zadaniu nr 22 poz. 3 było:  

Lp. Asortyment jedn. miary ilość 
cena 
jedn. 
netto  

wartość 
netto 

3 
Elektroda mała silikonowa 60mm 
x 60mm 

szt 40     

 
 
Dnia 07.11.2017 r. Formularz cenowy w Zadaniu nr 22 poz. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

  

Lp. Asortyment jedn. miary ilość 
cena 
jedn. 
netto  

wartość 
netto 

3 
Elektroda mała silikonowa 60mm 
x 60mm wejście uniwersalne 

szt 40     

 
 

 
2. W Załącznika nr 5 do Siwz Wzór umowy w §4 ust. 4  było:  

„Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków jakościowych i/lub ilościowych lub też 
pisemnej odmowy uznania reklamacji, o której mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych licząc od 
daty jej otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. Brak pisemnej 
odmowy w tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.”  

 
Dnia 07.11.2017 r.  Załącznik nr 5 do Siwz Wzór umowy w §4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków jakościowych i/lub ilościowych lub też 
pisemnej odmowy uznania reklamacji, o której mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych licząc od 
daty jej otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. Brak pisemnej 
odmowy w tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.”  

 
   Podpisał:      

  
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 


