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                                                 Parczew, dnia 26.11.2012r.  

 
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/21/2012 (1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę prania bielizny szpitalnej na zewnątrz. 
 
 

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. W rozdz. II ust. 1 pkt 3 SIWZ było: 
„3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają środek(ki) 
transportu przeznaczony(e) do przewozu bielizny czystej i brudnej.” 

 
Dnia 26.11.2012r. SIWZ rozdz. II ust. 1 w pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Zamawiający wymaga: co najmniej 1 (jednego) środka transportu 
posiadającego szczelną i podzielną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała 
możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizna brudną lub co najmniej 2 (dwóch) środków 
transportu, oddzielnie dla brudnej i czystej bielizny.” 

 
 
2. W Załączniku nr 10 do SIWZ było: 
 

 

Wykaz środków transportu przewidzianych do wykonywania zamówienia usługi prania 

bielizny szpitalnej na zewnątrz (rozdz. II ust. 1 pkt 3 SIWZ). 

 

l.p. Środki transportu Typ, model ilość 
Podstawa 

dysponowania  
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Dnia 26.11.2012r. Załącznik Nr 10 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
 
 

Wykaz środków transportu przewidzianych do wykonywania zamówienia usługi 

prania bielizny szpitalnej na zewnątrz (rozdz. II ust. 1 pkt 3 SIWZ). 

 
 

l.p. 
Wymagane środki 

transportu 

Oświadczenie Wykonawcy (należy 
opisać oraz podać typ, model, 

ilość) 

Podstawa 
dysponowania  

 

co najmniej 1 (jeden) środek 
transportu posiadający 
szczelną i podzielną komorę 
załadunkową tak, aby bielizna 
czysta nie miała możliwości 
jakiegokolwiek kontaktu z 
bielizna brudną  
lub  
co najmniej 2 (dwa) środki 
transportu, oddzielnie dla 
brudnej i czystej bielizny 

  

 
 

 
 
 

    

                   
Podpisał:  

                         Dyrektor  
         Samodzielnego Publicznego  
          Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                   w Parczewie  

          mgr Janusz Hordejuk 
 


