
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-76/2017

                           

   Piekary Śląskie 11/12/2017r.

………………................……………

                           ……………................………………

                           ………………................……………

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy warzyw-owoców, mrożonek.
Ogłoszenie nr 625476-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ 
w następujący sposób:

1. W SIWZ, Zamawiający zastępuje zapis pkt. 3 ppkt 3.3 zapisami o następującym brzmieniu: „

Specyfikacja techniczna zamrażarki niskotemperaturowej:
 - Dzierżawa zamrażarek: ilość: 2 szt., pojemność: 400 l., wymiary: wys. 80cm, szer. min 140cm
- Zakres temperatur pracy: od -18 st. C.
 - Dokładność regulacji temperatury +/- 1 st. C.
- Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w 
zakresie obsługi urządzenia przy pierwszej dostawie lub zgłoszenia takiej potrzeby przez 
Zamawiającego.
- Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego.
- Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.
- Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w
czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy
techniczne i walidację urządzenia minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i 
regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty 
dojazdu serwisanta.
- Zamawiający nie będzie ponosić żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z 
dzierżawionego urządzenia za wyjątkiem czynszu dzierżawnego.
- Serwis dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Numery telefonów kontaktowych 
podane zostaną wraz z protokołem przekazania.
- Wykonawca zapewnia, że czas podjęcia działań przez serwis nie przekroczy 4h od momentu 
wezwania serwisu przez Zamawiającego.



- W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym.
- W przypadku zniszczenia materiału przechowywanego w chłodni wskutek jej wadliwego działania
Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą pieniężną odpowiadającą wartości zniszczeń.
- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparat Wykonawcy po okresie obowiązywania umowy, w 
stanie nie pogorszonym poza normalnym stopień zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji 
aparatu.
- Wykonawca dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu. Przekazanie aparatu 
potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony. „

2. W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:  
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy 
ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 12/12/2017r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a)  miejsce  otwarcia  ofert:  biblioteka  zamawiającego  na  w  budynku
administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 12/12/2017r., do godz. 10:30....]

zapisem:
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy 
ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 13/12/2017r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a)  miejsce  otwarcia  ofert:  biblioteka  zamawiającego  na  w  budynku
administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 13/12/2017r., do godz. 10:30....]

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 13.12.2017 r., ulega termin
składania i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


