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dot.: zmiany treści siwz  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację urządzeń na potrzeby centralnej 
sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w wyniku odpowiedzi 
na pytania z dnia 13.09.2019 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (siwz) w sposób następujący : 
Pakiet nr 1 
1. Myjnia ultradźwiękowa: 
- w pkt 1.15 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się urządzenie zasilane elektrycznie 
jednofazowe 230V/50Hz o mocy zasilania maksimum 2,8 kW 
 
2. Myjnia narzędziowa: 
- w pkt 2.27 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się oświetlenie wnętrza komory jednolitym 
światłem zapewniającym najlepszą widoczność wnętrza komory podczas procesu, z 
sygnalizacją stanów urządzenia kolorowymi kontrolkami na panelach sterowania po obu 
stronach 
 
- w pkt 2.30 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się serwisowy program diagnostyczny 
dostępny z poziomu sterownika urządzenia i online poprzez dostęp internetowy 
 
- w pkt 2.33 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się wyłączniki awaryjne zlokalizowane obok 
urządzenia po obu stronach urządzenia w miejscach z najlepszym dostępem personelu, co jest 
rozwiązaniem alternatywnym i spełniającym wymaganą funkcję 
 
- w pkt 2.38 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się wózek transportowy bez możliwości 
magazynowania dodatkowego wózka wsadowego na dolnym poziomie 
 
Ponadto zmiana treści siwz zostaje dokonana w zakresie postanowień § 6 ust. 2 lit. b)-d) 
projektu umowy, które otrzymują brzmienie:  

b) 0,2 % jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego 
w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 3 do umowy, za każdy dzień zwłoki wymiany 
lub usunięcia wad  ponad terminy wynikające z umowy; 

c) za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii w odniesieniu do terminów 
ustalonych odpowiednio w § 5 ust.9, w wysokości 0,02% jednostkowego wynagrodzenia 
brutto wadliwego urządzenia, wskazanego w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 3 
do umowy; 

d) 0,2 % jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego 
w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 3 do umowy za każdy dzień zwłoki w 
przekroczeniu  terminu wstawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż 
urządzenie/a stanowiące przedmiot umowy; 

 
Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian. 
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