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                                                                                       Parczew, dnia  25.01.2012 
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/9/2011 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ 
w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu 
podniesienia jakości świadczonych usług 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 2010r Nr 113 poz. 759 
z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian: 

1. SIWZ rozdz. II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  było:   

„Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zw. w dalszej części 

Specyfikacji jako ,,PZP’’), w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 4 845 000 EURO”. 

 
Dnia 25.01.2012r. w SIWZ rozdz. II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 
„Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zw. w dalszej części 

Specyfikacji jako ,,PZP’’), w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO”. 

 
2. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt. 1. Sterylizator 

przelotowy parowy (2 szt.) ppkt 1) Lp. 1) było: 

 

1) 
Sprzęt fabrycznie nowy, 
sterylizator przelotowy parowy 

 rok produkcji nie 
wcześniej niż 2011 r 

 

 
Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt. 1. 
Sterylizator przelotowy parowy (2 szt.) ppkt 1) Lp. 1) nowe brzmienie: 
 

1) 
Sprzęt fabrycznie nowy, 
sterylizator przelotowy parowy 

rok produkcji nie 
wcześniej niż 2012 r 

 

 
3. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt. 1. Sterylizator 

przelotowy parowy (2 szt.) ppkt 2) Lp. 1) było: 

 

1) 
Sterylizator przelotowy parowy 
Sprzęt fabrycznie nowy 

 rok produkcji nie 
wcześniej niż 2011 r 
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Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt. 1. 
Sterylizator przelotowy parowy (2 szt.) ppkt 2) Lp. 1) nowe brzmienie: 
 

1) 
Sterylizator przelotowy parowy 
Sprzęt fabrycznie nowy 

rok produkcji nie 
wcześniej niż 2012 r 

 

 

 
4. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 2 Myjnia dezynfektor 

do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego Lp. 1) było: 

 

1) Sprzęt fabrycznie nowy 
 rok produkcji nie 
wcześniej niż 2011 r 

 

 
Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 2 Myjnia 
dezynfektor do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego Lp. 1) nowe brzmienie: 
 

1) Sprzęt fabrycznie nowy 
rok produkcji nie 

wcześniej niż 2012 r 
 

 

 
5. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 3 Myjnia dezynfektor 

do mycia wózków i środków transportowych (1 szt.)  Lp. 1) było: 

 

1) Sprzęt fabrycznie nowy 
 rok produkcji nie 
wcześniej niż 2011 r 

 

 
Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 3 Myjnia 
dezynfektor do mycia wózków i środków transportowych (1 szt.) Lp. 1) nowe brzmienie: 
 

1) Sprzęt fabrycznie nowy 
rok produkcji nie 

wcześniej niż 2012 r 
 

 

 
6. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 4 Wózki 

transportowe (4 szt.) Lp. 1) było: 
 

1) Sprzęt fabrycznie nowy 
 rok produkcji nie 
wcześniej niż 2011 r 

 

 
Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 4 Wózki 
transportowe (4 szt.) Lp. 1) nowe brzmienie: 
 

1) Sprzęt fabrycznie nowy 
rok produkcji nie 

wcześniej niż 2012 r 
 

 
 

7. Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 4 
Wózki transportowe (4 szt.) dodano Lp. 12): 
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12) 

Kontener z pokrywą szt. 8, do 
zabezpieczenia w transporcie 
ładunku sterylnego i 
niesterylnego (brudnych 
narzędzi), wykonany z tworzywa 
odpornego na mycie i 
dezynfekcję (w tym dezynfekcje 
termiczną)  

wym.  Max. 650 x 660 x 
250mm     

Wielkość (wymiary) 
kontenerów powinna 

umożliwić załadunek min.  
4 kontenerów na wózek 

 

 
 

8. Dnia 25.01.2012r. na stronie pierwszej SIWZ dodaje się załączniki punk 13) i 14) tj.: 
13) Projekt budowlano-wykonawczy (branża – architektura i technologia) 
14) Projekt budowlano-wykonawczy (instalacje elektryczne i teletechniczne) 

 

 


