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                                                 Parczew, dnia 16.04.2012r.  

Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2/2012 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i substancji farmaceutycznych. 
 
 
 

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. Dnia 16.04.2012r. w Załączniku Nr 5 Wzór umowy Zamawiający dodaje w § 4 ust. 3, 

w brzmieniu: 
 
"3.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez 
Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 2 w terminie 3 dni licząc od daty jej 
otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. Brak 
odpowiedzi w wyżej określonym terminie uważany jest za uznanie przez Wykonawcę 
reklamacji i tym samym dokonanie w terminie 5 dni wymiany wadliwego produktu na zgodny 
z zamówieniem i wolny od wad ". 

 
 
2. Dnia 16.04.2012r. w Załączniku Nr 5 Wzór umowy Zamawiający wykreśla w § 8 ust. 4. 

 

4.Nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe 

lub niezgodne z zamówieniem pod względem asortymentu bądź ilości realizowanych 

dostaw, a także istotne, powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych 

wyrobów lub ich terminów ważności dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar 

umownych. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 5 ust. 1 i 2. 
 
 
 
3. Dnia 16.04.2012r. w Załączniku Nr 2 Formularz cenowy w Zadaniu nr 2 Zamawiający 

dodaje pozycję 56: 
 

Lp Nazwy międzynarodowe Nazwa handlowa Postać 
jedn. 
miary 

ilość … 

56 Pantoprazolum   fiolka 40 mg szt 300 
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4. Dnia 16.04.2012r. w Załączniku Nr 2 Formularza cenowy w Zadaniu nr 9 Zamawiający 
dodaje nową pozycję asortymentową w Lp. 50.  

 

Lp Nazwy międzynarodowe Nazwa handlowa Postać 
jedn. 
miary 

ilość … 

50 

Zestaw do żywienia 
dojelitowego służący do 
połączenia worka z dietą ze 
zgłębnikiem, umożliwia 
żywienie pacjenta metodą 
ciągłego wlewu za pomocą 
pompy Flockare Infinity 

   szt 84 
 

 
Zmienia się również Lp. „Zinci oxidum substancja do receptury g 200” z Lp. 50 na Lp. 51. 
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