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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/5/2010
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 załączniku nr 1 do SIWZ w formularzu oferty w pkt. 1.7. było:
 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców zgodnie  z treścią zawartych 

umów  (projekty  umów  z  Podwykonawcami   Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  przed 
zawarciem umowy).

1) podwykonawca  .........................................................................  wykona  roboty  z  zakresu 
.................................................................................. za cenę brutto ...........................zł;

2) podwykonawca  ........................................................................  wykona  roboty  z  zakresu 
.................................................................................. za cenę brutto ......................zł.

Dnia 08-02-2011r w załączniku nr 1 do SIWZ w formularzu oferty w pkt. 1.7. otrzymuje 
nowe brzmienie:
Części  zamówienia,  które Wykonawca zamierza powierzyć  podwykonawcom:  (należy  wskazać  części 
powierzone podwykonawcom)   
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..............................................................

W załączniku nr 1 do SIWZ w formularzu oferty w pkt. 2.4. było: 
 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców zgodnie  z treścią zawartych 

umów  (projekty  umów  z  Podwykonawcami   Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  przed 
zawarciem umowy).
1) podwykonawca  ..............................................................wykona  roboty  z  zakresu 

.................................................................................. za cenę brutto ...........................zł;
2) podwykonawca  ..............................................................  wykona  roboty  z  zakresu 

.................................................................................. za cenę brutto ......................zł.

Dnia 08-02-2011r w załączniku nr 1 do SIWZ w formularzu oferty w pkt. 2.4. otrzymuje 
nowe brzmienie:
Części  zamówienia,  które Wykonawca zamierza powierzyć  podwykonawcom:  (należy  wskazać  części 
powierzone podwykonawcom)   
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..............................................................

                                                        Podpisał:                                                                                    
                                                                                                         Dyrektor 

                                                                             Samodzielnego Publicznego 

                                                                             Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                                    w Parczewie
                                                                               mgr  Janusz Hordejuk
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