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ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 2 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawa 

aparatów medycznych do laboratorium” (Nr sprawy: ZP/9/2015). 

 
 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie treści: 

1. Załącznika nr 7a do SIWZ, pn. „Wzór umowy”, który w: 

1) § 1 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: „W wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu 

laboratoryjnego, testów oraz dzierżawę aparatów medycznych do laboratorium w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2015.2164 j.t.), Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odczynniki, materiały zużywalne, sprzęt 

laboratoryjny, testy (*), których(ego) wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy - formularz 

asortymentowo-cenowy Wykonawcy, wg potrzeb Zamawiającego”, 

2) § 3 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: „Przedmiot zamówienia będzie realizowany 

sukcesywnie, zgodnie z pisemnymi zamówieniami składanymi przez Zamawiającego faksem na nr 

………………… lub mailem na adres ………………………, wg jego bieżących potrzeb, w terminie: 

a) 5 dni kalendarzowych, licząc od momentu złożenia zamówienia – dotyczy pakietu nr 1, 

b) …… dni kalendarzowych, licząc od momentu złożenia zamówienia – dotyczy pakietu nr 2÷8", 

3) § 14 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

(Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.) 

oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.)”,  
 

2. Załącznika nr 7b do SIWZ, pn. „Wzór umowy”, który w: 

1) § 1 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawę aparatów 

medycznych do laboratorium w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć testy, 

odczynniki i materiały zużywalne (*), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy - formularz 

asortymentowo-cenowy Wykonawcy, wg potrzeb Zamawiającego oraz wydzierżawić aparat(y) typu 

...................................... ………………………… firmy ............................................. stanowiący jego własność do 

dnia ……………... - zgodnie z ofertą Wykonawcy”, 
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2) § 3 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: „Przedmiot zamówienia będzie realizowany 

sukcesywnie, zgodnie z  pisemnymi zamówieniami składanymi przez Zamawiającego faksem na nr 

………………… lub mailem na adres ………………………, wg jego bieżących potrzeb, w terminie: 

a) 5 dni kalendarzowych, licząc od momentu złożenia zamówienia – dotyczy pakietu nr 10 i 11, 

b) …… dni kalendarzowych, licząc od momentu złożenia zamówienia – dotyczy pakietu nr 9”, 

3) § 4 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie 

odpowiadają wymaganiom jakościowym wskazanym w § 2 ust. 1 umowy oraz w treści SIWZ lub posiadają 

ukryte wady, Zamawiający może od umowy odstąpić, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 

9 ust. 1 lit. d) umowy”, 

4) § 5 ust. 3 lit. a), który otrzymuje następujące brzmienie: „dostarczenia aparatu określonego w §1 umowy, 

zwanego dalej aparatem, transportem na własny koszt i ryzyko do laboratorium Zamawiającego 

znajdującego się w budynku Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55 w Trzebnicy w terminie do 7 dni roboczych, 

licząc od dnia podpisania umowy”, 

5) § 16 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

(Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.) 

oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.)”,  

3. Załącznika nr 2 do SIWZ, pn. „Formularz asortymentowo-cenowy” – z uwagi na udzielone w dniu 

11.01.2016 r. odpowiedzi na pytania nr 19, 20, 28, 38, 44, 48, Zamawiajacy wycofuje zamieszczony w dniu 

21.12.2015 r. załącznik i w jego miejsce wprowadza nowy pn. „Formularz asortymentowo-cenowy – po 

zmianie”, 
 

 

4. SIWZ, w której: 

1) pkt 3.4.4 SIWZ, otrzymuje następujące brzmienie: „Termin dostawy dla pakietu nr 1, 10, 11: do 5 dni 

kalendarzowych, licząc od momentu złożenia zamówienia - zgłoszenie faksem lub emailem”, 

2) pkt 9.8.2, otrzymuje następujące brzmienie: „Pozytywna Opinia (obejmująca opis wykorzystania produktu, 

przydatności w diagnostyce mikrobiologicznej, jakości uzyskanych wyników dla bakterii tlenowych, 

beztlenowych, trudno rosnących, prątków, grzybów drożdżopodobnych oraz pleśni) Krajowego Ośrodka 

Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów - KORLD Warszawa - Krajowego konsultanta w dziedzinie 

mikrobiologii lekarskiej - dotyczy pakietu nr 6”, 

3) pkt 16.1 SIWZ, otrzymuje następujące brzmienie: „Ofertę na dowolnie wybrany pakiet / pakiety należy 

złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 155-100 

Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.01.2016 r. do godziny 

10:00” 
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4) pkt 16.4 SIWZ, otrzymuje następujące brzmienie: „Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Przetarg 

nieograniczony - ZP/9/2015 – Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, 

testów oraz dzierżawa aparatów medycznych do laboratorium - PAKIET NR …. - nie otwierać przed dniem 

21.01.2016 r. godz. 10:30”. 

5) pkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 155-100 Trzebnica, w Sali 

Audiowizualnej (4 piętro), w dniu 21.01.2016 r. o godzinie 10:30”. 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 12a ust. 2 PZP przedłuża termin składania i otwarcia 

ofert, tj.: 

- termin składania ofert przedłuża do dnia 21 stycznia 2016 r. do godziny 10.00, 

- termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 21 stycznia 2016 r. o godzinie 10.30. 

 

 

Z poważaniem 
Mariusz Misiuna 
p.o. Dyrektora 


