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       Parczew, dnia  31.01.2012 
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/11/2011 
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: 
 
 
W SIWZ rozdz. XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w pkt 1 i 4 było: 
1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Parczew, ul. Kościelna 

136, pokój nr 1, do dnia 03.01.2012 roku do godz. 12:00 

4. Otwarcie ofert nastąpi 03.01.2012 roku do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego [Parczew, 

ul. Kościelna 136]. 

 
Dnia 31.01.2012r. w SIWZ rozdz. XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
w pkt 1 i 4 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Parczew, ul. Kościelna 136, 

pokój nr 1, do dnia 07.02.2012 roku do godz. 12:00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2012 roku do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego [Parczew, 

ul. Kościelna 136]. 

W Załączniku Nr 10 Wzór umowy w § 5 ust. 44 było: 

„Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe na poszczególne 

etapy robót, wyszczególnione w wykazie cen, w terminie nie później niż 10 dni od zawarcia 

niniejszej umowy. W kosztorysach ofertowych winny być uwzględnione wszelkie roboty 

podstawowe i towarzyszące. Kosztorysy te mają charakter pomocniczy. Powinny być 

opracowane metodą uproszczoną. Posłużą one Zamawiającemu do kontrolowania przebiegu 

prac i pomocniczo do rozliczania płatności za faktury wystawione za poszczególne, 

zakończone etapy robót. Ceny jednostkowe określone dla poszczególnych pozycji kosztorysów 

winny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości.” 

                                               
Dnia 31.01.2012r. Załącznik Nr 10 Wzór umowy w § 5 ust. 44  otrzymuje nowe brzmienie: 

,,Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe na 

poszczególne etapy robót  wyszczególnione w wykazie cen, w terminie: 

1) nie później niż 10 dni od zawarcia niniejszej umowy – dotyczy zadania nr 2, 

2) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji 

projektowej – w ramach zadania nr 1 i 3. 
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W kosztorysach ofertowych winny być uwzględnione wszelkie roboty podstawowe 

i towarzyszące. Kosztorysy te mają charakter pomocniczy. Powinny być opracowane metodą 

uproszczoną. Posłużą one Zamawiającemu do kontrolowania przebiegu prac i pomocniczo do 

rozliczania płatności za faktury wystawione za poszczególne, zakończone etapy robót. Ceny 

jednostkowe określone dla poszczególnych pozycji kosztorysów winny obejmować wszystkie 

koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości.’’ 

 
 
 W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 1 Sterylizator przelotowy 
parowy ppkt. 1) i 2) było: 

 

28) wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min 10" TAK 

 
otrzymuje nowe brzmienie: 
  

28) 
wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min 10" 
+/- 20% 

TAK 

  

 
W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 1 Sterylizator przelotowy 
parowy ppkt. 1) i 2) było: 
     

35) 
sterownik sterylizatora wyposażony w skaner kodów 
kreskowych do sczytywania do sterownika kodów 
załadunków 

TAK 

               
otrzymuje nowe brzmienie: 
 

35) 
Możliwość wyposażenia w skaner kodów kreskowych 
do sczytywania do sterownika kodów załadunków 

TAK 

                                            
 

W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 3 Myjnia-dezynfektor do 
mycia wózków i środków transportowych było: 
 

Lp. Parametry Wartość wymagana 

Podać wartość 
oferowaną 

(wypełnia 
Wykonawca) 

1)  Sprzęt fabrycznie nowy 
rok produkcji nie 

wcześniej niż 2012r. 
 

2)  Ilość drzwi Min. jednodrzwiowa  

3)  Wykonanie Min. stal nierdzewna 316L  

4)  
Niezależne monitorowanie 
temperatury 

TAK 
 

5)  Kontrola ciśnienia pompy TAK  

6)  Podwójny moduł suszenia TAK  

7)  Wydajność mycia Min. 1000 m3/h  

8)  Filtr HEPA TAK  
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9)  
System kontroli dozowania 
środków chemicznych 

TAK 
 

10)  Wyświetlanie parametrów cyklu TAK  

11)  
System archiwizacji danych i 
sterowanie procesem 

TAK 
 

12)  

System mycia wykorzystuje 
oscylujące dysze zapewniające 
doskonałe rezultaty mycia oraz 
posiada przechylne prowadnice 
wózków służące do ich 
optymalnego mycia, suszenia i 
wyładunku 

TAK 

 

13) 
Instrukcja obsługi w języku 
polskim 

TAK 
 

14) 

Do obowiązków Wykonawcy, 
będzie należała instalacja 
sprzętu wraz z przeszkoleniem 
personelu Zamawiającego w 
zakresie obsługi oraz personelu 
technicznego w zakresie obsługi 
i podstawowej konserwacji 
sprzętu (czynności 
diagnostycznych, okresowych 
konserwacji oraz usuwania 
prostych usterek technicznych) 

TAK 

 

 
 
otrzymuje nowe brzmienie: 
 

Lp. Parametry Wartość wymagana 

Podać wartość 
oferowaną 

(wypełnia 
Wykonawca) 

1)  Sprzęt fabrycznie nowy 
rok produkcji nie 

wcześniej niż 2012r. 
 

2)  

 Urządzenie do ręcznego mycia  
wózków i środków 
transportowych z dozownikiem 
środka myjąco-dezynfekującego 
z zabezpieczeniem przed 
cofnięciem się środków 
dezynfekcyjnych do instalacji 
wody zasilającej wraz z 
osprzętem (np. węże gumowe 
zasilający i do mycia, 
wielofunkcyjny pistolet do mycia, 
mieszacz wody ciepłej i zimnej)  

TAK 

 

3)  Wytwornica pary do mycia i 
dezynfekcji miejsc 

TAK  



www.spzozparczew.pl  31.01.2012                Strona 4 z 4 
 

trudnodostępnych 

4)  
Pistolet do suszenia sprężonym 
powietrzem 

TAK 
 

5)  

Kurtyna z PCV wym. nie mniej 
niż 2x2,5m (paski z folii PCV o 
grubości min. 2 mm) z 
uchwytami ze stali nierdzewnej 

TAK 

 

6) 
Instrukcja obsługi w języku 
polskim 

TAK 
 

7) 

Do obowiązków Wykonawcy, 
będzie należała instalacja 
sprzętu wraz z przeszkoleniem 
personelu Zamawiającego w 
zakresie obsługi oraz personelu 
technicznego w zakresie obsługi 
i podstawowej konserwacji 
sprzętu  

TAK 

 

 
 
 

W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 1 Sterylizator przelotowy 
parowy ppkt.  2) było: 
 

15) 

przesuwne poziomo drzwi komory 
sterylizacyjnej automatycznie 
zamykane oraz otwierane po 
procesie  

TAK 

 

 
 
otrzymuje nowe brzmienie: 

 

15) 

przesuwne poziomo lub pionowo 
drzwi komory sterylizacyjnej 
automatycznie zamykane oraz 
otwierane po procesie  

TAK 

 

 
 
 
 
 


