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Parczew, 20.03.2014 r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/6/2014(1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do laseroterapii oraz innych 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 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), 
Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian: 
 
 

 
1. W Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, Zadanie nr 14 - Trokar laparoskopowy 

było: 
 

Lp. Asortyment 
jedn. 
miary 

ilość 
cena 
jedn. 
netto  

1 
Trokar laparoskopowy bezpieczny 10 mm z 
podłączeniem do gazu 

szt 30   

 
Dnia 20.03.2013r. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, Zadanie nr 14 - Trokar 
laparoskopowy otrzymuje nowe brzmienie: 
 

Lp. Asortyment 
jedn. 
miary 

ilość 
cena 
jedn. 
netto  

1 
Trokar laparoskopowy wielorazowy bezpieczny  
10 mm z podłączeniem do gazu 

szt 30   

 
 
 

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

2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia odpowiednim środkiem transportu, 
na własny koszt i ryzyko do magazynu SPZOZ Parczew [ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew] 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego (w formie pisemnej, faxem lub 
telefonicznie) w terminie do 4 dni od chwili otrzymania zamówienia, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15:00. Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie 
upoważnionej do odbioru towaru przez Zamawiającego. 
 

Dnia 20.03.2013r. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy w § 1 ust. 2 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

2.Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia odpowiednim środkiem transportu, 
na własny koszt i ryzyko do magazynu SPZOZ Parczew [ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew] 

http://www.spzozparczew.com.pl/
http://www.spzozparczew.pl/


 
 
 

www.spzozparczew.pl 20.03.2014                  Strona 2 z 2 

 

zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego (w formie pisemnej, faxem lub 
telefonicznie) w terminie do 4 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia, od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15:00. Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie 
towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru przez Zamawiającego. 

 
 
 

3. W Załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy w § 4 ust. 2 było:  

2.Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem 
odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie 
(pisemnie, faksem lub telefonicznie). Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków 
ilościowych do 4 dni od chwili otrzymania wiadomości od Zamawiającego. 

Dnia 20.03.2013r. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy w § 4 ust. 2 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

2.Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem 
odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie 
(pisemnie, faksem lub telefonicznie). Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków 
ilościowych do 4 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości od Zamawiającego. 

 
 

4. W Załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy w § 4 ust. 4 było:  

4.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez 
Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 3 w terminie 2 dni licząc od daty jej 
otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. W przypadku 
potwierdzenia zasadności reklamacji bezzwłocznie nastąpi wymiana przedmiotu umowy na 
zgodny z zamówieniem i wolny od wad - do 2 dni roboczych. 

Dnia 20.03.2013r. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy w § 4 ust. 4 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

4.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez 
Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 3 w terminie 2 dni licząc od daty jej 
otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. W przypadku 
potwierdzenia zasadności reklamacji bezzwłocznie nastąpi wymiana przedmiotu umowy na 
zgodny z zamówieniem i wolny od wad - do 5 dni roboczych. 
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