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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 

 
 

    Znak sprawy:                                                                                  Data:  
EP/220/27/2017/5     05.07.2017r. 
                                                     
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/27/2017, pn. Dostawa i instalacja sprzętu w 
ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań 
Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie w zakresie 
ratownictwa medycznego”  

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 
Zamawiający dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Dokonane zmiany treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej oraz przekaże do publikacji 
w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej” „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” do 
ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 2017/S 076-146799.  
 
Poniższe zmiany dotyczą w szczególności rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe zadania (było: 11 zadań, po 
zmianie: 18 zadań) oraz zwiększeniu ilości zamawianego sprzętu w zadaniach już ogłoszonych. 

 
 

Zamawiający dokonuje następujących zmian: 
 

� w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1. w rozdziale III  Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i instalacja sprzętu w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 

pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-

Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 18 zadań (części): 

1) Zadanie nr 1: dostawa, i instalacja Kardiomonitorów 2 szt . 
2) Zadanie nr 2: dostawa, i instalacja Aparatu do znieczulenia ogólnego mobilnego 1 szt. 
3) Zadanie nr 3: dostawa, i instalacja Respiratora stacjonarnego 1 szt. 
4) Zadanie nr 4: dostawa, i instalacja Monitora funkcji życiowych 3 szt. 
5) Zadanie nr 5: dostawa, i instalacja Defibrylatora 2 szt. 
6) Zadanie nr 6: dostawa, i instalacja Przyłóżkowego zestawu RTG 1 szt. 
7) Zadanie nr 7: dostawa, i instalacja Lamp zabiegowych, LED-owych 3 szt. 
8) Zadanie nr 8: dostawa, i instalacja Aparatu do ogrzewania pacjenta 1szt. 
9) Zadanie nr 9: dostawa, Wózka transportowego leżącego 4 szt. 
10) Zadanie nr 10: dostawa Wózka siedzącego, transportowego 2 szt.  
11) Zadanie nr 11: dostawa, i instalacja Zestawów komputerowych 7 szt. 
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12) Zadanie nr 12: dostawa, i instalacja Aparatu do znieczulenia ogólnego stacjonarnego 1 szt. 
13) Zadanie nr 13: dostawa, i instalacja Respiratora transportowego z pełnym wyposażeniem 1 szt. 
14) Zadanie nr 14: dostawa, i instalacja Kapnografu z pulsoksymetrią stacjonarnego 1 szt.  
15) Zadanie nr 15: dostawa, i instalacja Kapnografu z pulsoksymetrią transportowego 2 szt. 
16) Zadanie nr 16: dostawa, i instalacja Analizatora parametrów krytycznych 1 szt. 
17) Zadanie nr 17: dostawa, i instalacja Aparatu do EKG 1 szt. 
18) Zadanie nr 18: dostawa, i instalacja Aparatu USG z Dopplerem, typu laptop 1 szt.” 

  
2. w rozdziale III  Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Zadanie nr 1: 33.19.50.00-3 Systemy monitorowania pacjenta 
Zadanie nr 2: 33.17.21.00-7 Urządzenia do anestezji 
Zadanie nr 3: 33.15.74.00-9 Medyczna aparatura oddechowa  
Zadanie nr 4: 33.19.50.00-3 Systemy monitorowania pacjenta 
Zadanie nr 5: 33.18.21.00-0 Defibrylatory 
Zadanie nr 6: 33.11.10.00-1 Aparatura rentgenowska 
Zadanie nr 7: 33.16,21.00-4 Urządzenia używane na salach operacyjnych  
Zadanie nr 8: 33.17.22.00-8 Urządzenia do resuscytacji 
Zadanie nr 9: 33.19.21.20-9 Łóżka szpitalne  
Zadanie nr 10: 33.19.31.20-6 Wózki inwalidzkie 
Zadanie nr 11: 30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe 
Zadanie nr 12: 33.17.21.00-7 Urządzenia do anestezji 
Zadanie nr 13: 33.15.74.00-9 Medyczna aparatura oddechowa 
Zadanie nr 14: 33.19.50.00-3 System monitorowania pacjentów 
Zadanie nr 15: 33.19.50.00-3 System monitorowania pacjentów 
Zadanie nr 16: 38.43.45.20-7 Analizatory krwi 
Zadanie nr 17: 33.12.32.00-0 Urządzenia do elektrokardiografii 
Zadanie nr 18: 33.11.22.00-0 Aparaty ultrasonograficzne” 

 
3. w rozdziale IV  Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: 

 
„Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do: 

(dotyczy zadań nr 1-10, 12-18) – do dnia 20 października 2017 r. 
(dotyczy zadania nr 11) – zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny 
ofert), nie późniejszym jednak niż 30 dni od dnia podpisania umowy.” 

 
4. w rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
Opis warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Opis warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku. 

c) w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże , że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje, co 
najmniej 1 (jedną) dostawę polegającą na: 
Zadanie nr 1: dostawie i instalacji Kardiomonitorów o wartości co najmniej: 35.000,00 zł brutto. 
Zadanie nr 2: dostawie i instalacji Aparatu do znieczulenia ogólnego mobilnego o wartości co najmniej: 

97.000,00 zł brutto. 
Zadanie nr 3: dostawie i instalacji Respiratora stacjonarnego o wartości co najmniej: 35.000,00 zł brutto. 
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Zadanie nr 4: dostawie i instalacji Monitorów funkcji życiowych o wartości co najmniej: 28.000,00 zł brutto  
Zadanie nr 5: dostawie i instalacji Defibrylatora  o wartości co najmniej: 21.000,00 zł brutto. 
Zadanie nr 6: dostawie i instalacji Przyłóżkowego zestawu RTG o wart. co najmniej: 305.000,00 zł brutto. 
Zadanie nr 7: dostawie i instalacji Lamp zabiegowych, LED-owych o wart. co najmniej: 43.000,00 zł brutto. 

Zadanie nr 8: dostawie i instalacji Aparatu do ogrzewania pacjenta o wart.co najmniej:4.500,00zł brutto 
Zadanie nr 9: dostawie Wózków transportowych leżących o wartości co najmniej: 28.000,00 zł brutto. 
Zadanie nr 10: dostawie Wózków siedzących, transportowych o wartości co najmniej:12.000,00zł brutto 
Zadanie nr 11: dostawie i instalacji Zestawów komputerowych o wartości co najmniej:23.000,00zł brutto 
Zadanie nr 12: dostawie i instalacji Aparatu do znieczulenia ogólnego stacjonarnego o wartości co najmniej: 

  97 000,00 zł brutto 
Zadanie nr 13: dostawie i instalacji Respiratora transportowego z pełnym wyposażeniem o wartości co 

najmniej: 15.000,00 zł brutto 
Zadanie nr 14: dostawie i instalacji Kapnografu z pulsoksymetrią stacjonarny o wartości co najmniej:  

  5.000,00 zł brutto 
Zadanie nr 15: dostawie i instalacji Kapnografu z pulsoksymetrią stacjonarny o wartości co najmniej:  

5 000,00 zł brutto 
Zadanie nr 16: dostawie i instalacji Analizatora parametrów krytycznych o wartości co najmniej: 40.000,00 

zł brutto 
Zadanie nr 17: dostawie i instalacji  Aparatu EKG  o wartości co najmniej: 4.000,00 zł brutto 
Zadanie nr 18: dostawie i instalacji Aparatu USG z Dopplerem o wartości co najmniej: 100.000,00zł brutto” 
 

5. w rozdziale VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 
pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1.Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru 
stanowiącego załączniki nr 2, 2A do SIWZ) 

1) Parametry wymagane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A.1 -1A.18 - do zadań, na które 

składana jest oferta,  

2) Parametry oceniane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B.1-1B.18 - do zadań, na które 

składana jest oferta, 

3) odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust.2  ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) 

4) Oświadczenie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek 

wykluczenia Wykonawcy. Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ, dalej – „Oświadczenie JEDZ”), zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia,  

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Instrukcja wypełnienia Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Jedz) dla 

niniejszego postępowania znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (formularz JEDZ) - Informacje dodatkowe. 

Uwaga! Z uwagi na sformułowanie różnych warunków udziału w postepowaniu dla poszczególnych zadań 

Wykonawca składa Oświadczenie JEDZ odrębnie dla każdego zadania, na które składa ofertę, 

5)  Zobowiązania podmiotów trzecich – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych 

podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; wzór zobowiązania podmiotu 

trzeciego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.” 

 
6. w rozdziale VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 
pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
 

„10.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 
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została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
1) (dotyczy zadania nr 2,3,6 oraz zadania od nr 12 do 18) opisujących  przedmiot  zamówienia 

(strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne) – w j. polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem 

w nim oferowanego asortymentu, podając nr zadania i pozycji w zadaniu, pozwalających na potwierdzenie 

spełniania każdej wymaganej wartości, określonej przez Zamawiającego  w załączniku nr 1A.2 i/lub 1A.3 i/lub 

1A.6 i/lub 1A.12 i/lub 1A.13 i/lub 1A.14 i/lub 1A.15 i/lub 1A.16 i/lub 1A.17 i/lub 1A.18 oraz 1B.2 i/lub 1B.3 

i/lub 1B.6 i/lub 1B.12 i/lub 1B.13 i/lub 1B.14 i/lub 1B.15 i/lub 1B.16 i/lub 1B.17 i/lub 1B.18 do SIWZ dla danego 

zadania, na które składana jest oferta, 

2) (dotyczy zadania nr 1-10, 12-18) certyfikatów i świadectw wymaganych przez ustawę z dnia 20 maja 

2010 roku o Wyrobach Medycznych dla wyrobów oferowanych przez Wykonawcę dla danego zadania,  
3) (dotyczy zadania nr 11): 

a. wydruku ze strony PASSMARK dostępnego pod adresem: 

http://www.passmark.com/products/pt.html-,  

b. certyfikatu ISO-9001 - lub inne zaświadczenie/dokument  wydane przez niezależny podmiot zajmujący 

się  poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi  - odpowiadającej normie  

ISO 9001,  

c. oświadczenie Wykonawcy o zgodności oferowanego przedmiotu dostawy z normami środowiskowymi, 
w tym zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie eklektycznym i 
elektronicznym (tzw. dyrektywa RoHS), wystawione na podstawie dokumentacji producenta produktu, 
w tym w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych 
z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 

 
7. w rozdziale VIII  Wymagania dotyczące wadium, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w 
wysokości:   

Nr zadania Kwota wadium 
Zadanie nr 1 850 PLN 
Zadanie nr 2  2300 PLN 
Zadanie nr 3 800 PLN 
Zadanie nr 4 1000 PLN 
Zadanie nr 5 1000 PLN 
Zadanie nr 6 7100 PLN 
Zadanie nr 7 1100 PLN 
Zadanie nr 8 100 PLN 
Zadanie nr 9 1350 PLN 
Zadanie nr 10 300 PLN 
Zadanie nr 11 500 PLN 
Zadanie nr 12 2300 PLN 
Zadanie nr 13 600 PLN 
Zadanie nr 14 200 PLN 
Zadanie nr 15 240 PLN 
Zadanie nr 16 1300 PLN 
Zadanie nr 17 180 PLN 
Zadanie nr 18 2500 PLN 
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8. w rozdziale X  Opis sposobu przygotowania ofert , pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ i wzoru Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ; 
b) wypełniony formularz Parametry wymagane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A.1 -

1A.18 - do zadań, na które składana jest oferta,  

c) wypełniony formularz Parametry oceniane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B.1-
1B.18- do zadań, na które składana jest oferta, 

d) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 ppkt 3 niniejszej SIWZ (oświadczenie JEDZ); 
e) dowód wniesienia wadium; 

f) odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust.2  ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), 
pisemne zobowiązania podmiotów trzecich udostepniających zasoby, jeżeli Wykonawca przy 
wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotów 
trzecich, wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.” 

 
9. w rozdziale XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1.Wybór oferty najkorzystniejszej dla każdej z części zamówienia, zostanie dokonany według: 
 

Dotyczy zadań nr 1-10, 12-18  
 1) cena – 60 %  
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  

najniższa cena  
C = -------------------------------------- x 60  

cena w ofercie ocenianej  
 
2) Parametry jakości   (pozacenowe)- 20 % 

Sposób przyznania punktów w kryterium „parametry jakości”:  

 

                                suma punktów za parametry jakości w ofercie ocenianej 
                  PJ =  ------------------------------------------------------------------------- x 20 
                                    największa suma punktów za parametry jakości  
 
Przyznane przez Zamawiającego punkty za parametry jakości w ofercie ocenianej zostaną 
naliczone zgodnie z wypełnionym przez Wykonawcę formularzem Parametry oceniane, z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr od 1B.1 i/lub do 1B.18 do SIWZ -
do zadań, na które składana jest oferta (z wyłączeniem zadania nr 11).  

3) Okres gwarancji – 20% 
Sposób przyznania punktów w kryterium” okres gwarancji” 
Przyznane przez Zamawiającego punkty za parametry jakości w ofercie ocenianej zostaną 
naliczone zgodnie z wypełnionym przez Wykonawcę formularzem Parametry oceniane, z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr od 1B.1 i/lub do 1B.18  do SIWZ 
-do zadań, na które składana jest oferta (z wyłączeniem zadania nr 11).  

 
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + P+G 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
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C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
P – punkty uzyskane w kryterium „Parametry jakości”. 

 
 

Dotyczy zadania nr 11  
 

1) cena – 60 %  
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  

najniższa cena  
C = ----------------------------------- x 60  

cena w ofercie ocenianej 
 
2) Termin dostawy – 40 % 
Sposób przyznania punktów w kryterium” termin dostawy” 
- dla terminu dostawy wynoszącego 30 dni –   0 pkt 

- dla terminu dostawy wynoszącego od 25 do 29 dni –   10 pkt 

- dla terminu dostawy wynoszącego od 15 do 24 dni –   20 pkt 

- dla terminu dostawy wynoszącego od 11 do 14 dni –   30 pkt 

- dla terminu dostawy wynoszącego do 10 dni –   40 pkt 

przy czym maksymalny termin dostawy to 30 dni. 

Przyznane przez Zamawiającego punkty ofercie ocenianej zostaną naliczone zgodnie z 
wypełnionym przez Wykonawcę formularzem Parametry oceniane, z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1B.11 do SIWZ. 

 
10. w rozdziale XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 5 i 6 otrzymuje brzmienie: 

 
“5.Termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 16.08.2017 r., do godz. 10 : 00 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, pok. nr 328 w budynku przy ulicy Broniewskiego 2. 

 
11. w spisie załaczników do niniejszego postępowania zawartym na stronie nr 2 SIWZ rozszerza się 

liczbę załączników o Załaczniki nr 1A.12 – 1A.18 – Opis przedmiotu zamówienia, wymagane 
paramerty oraz Załaczniki nr 1B.12 – 1B.18 – Paramatry oceniane.   
Tym samym Zamawiajacy dodaje następujące załączniki do SIWZ: 
• Załacznik nr 1A.12 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 12 
• Załacznik nr 1A.13 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 13 
• Załacznik nr 1A.14 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 14 
• Załacznik nr 1A.15 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 15 
• Załacznik nr 1A.16 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 16 
• Załacznik nr 1A.17 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 17 
• Załacznik nr 1A.18 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 18 
• Załacznik nr 1B.12 do SIWZ – parametry oceniane dla zadania nr 12 
• Załacznik nr 1B.13 do SIWZ – parametry oceniane dla zadania nr 13 
• Załacznik nr 1B.14 do SIWZ – parametry oceniane dla zadania nr 14 
• Załacznik nr 1B.15 do SIWZ – parametry oceniane dla zadania nr 15 
• Załacznik nr 1B.16 do SIWZ – parametry oceniane dla zadania nr 16 
• Załacznik nr 1B.17 do SIWZ – parametry oceniane dla zadania nr 17 
• Załacznik nr 1B.18 do SIWZ – parametry oceniane dla zadania nr 18 

 
oraz uaktualnia Załączniki: 

• Załacznik nr 1A.4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 
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• Załacznik nr 1A.5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5 
• Załacznik nr 1A.9 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 9 
• Załacznik nr 1A.11 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 11 

 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionych Załącznikach nr 1A.4, 1A.5, 1A.9, 1A.11 do 
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego ww.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

 
� w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ: 

 
1. w § 1 Przedmiot umowy, ust 1 otrzymuje brzmienie: 

 
1. Przedmiotem umowy (dalej – „Umowa”) jest dostawa i instalacja sprzętu, opisanego w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, spełniającego nadto wszystkie wymagania określone w 

załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”), tj. w Załączniku nr __ do SIWZ 

Parametry oceniane dla zadania, na które zawarta jest Umowa oraz zgodnego z ofertą Wykonawcy (dalej – 

„Oferta”), z której wyciąg stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

1.1. (dotyczy zadania nr 1) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 1 obejmuje dostawę i instalacje 

Kardiomonitorów 2 szt.  

1.2. (dotyczy zadania nr 2) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 2 obejmuje dostawę i instalacje Aparatu 

do znieczulenia ogólnego mobilnego 1 szt.  

1.3. (dotyczy zadania nr 3) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 3 obejmuje dostawę i instalacje 

Respiratora stacjonarnego 1 szt.  
1.4. (dotyczy zadania nr 4)  Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 4 obejmuje dostawę i instalacje Monitora 

funkcji życiowych 3 szt. 
1.5. (dotyczy zadania nr 5) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 5 obejmuje dostawę i instalacje 

Defibrylatora 2 szt. 
1.6. (dotyczy zadania nr 6) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 6 obejmuje dostawę i instalacje 

Przyłóżkowego zestawu RTG 1 szt. 
1.7. (dotyczy zadania nr 7) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 7 obejmuje dostawę i instalacje Lamp 

zabiegowych, LED-owych 3 szt. 
1.8. (dotyczy zadania nr 8) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 8 obejmuje dostawę i instalacje Aparatu 

do ogrzewania pacjenta 1szt. 
1.9. (dotyczy zadania nr 9) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 9 obejmuje dostawę Wózka 

transportowego leżącego 4 szt. 
1.10. (dotyczy zadania nr 10) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 10 obejmuje dostawę Wózka siedzącego, 

transportowego 2 szt. 
1.11. (dotyczy zadania nr 11) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 11 obejmuje dostawę i instalacje 

Zestawów komputerowych 7 szt. 
1.12. (dotyczy zadania nr 12) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 12 obejmuje dostawę i instalacje Aparatu 

do znieczulenia ogólnego stacjonarnego 1 szt. 
1.13. (dotyczy zadania nr 13) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 13 obejmuje dostawę i instalacje 

Respiratora transportowego z pełnym wyposażeniem 1 szt. 
1.14. (dotyczy zadania nr 14) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 14 obejmuje dostawę i instalacje 

Kapnografu z pulsoksymetrią stacjonarnego 1 szt. 
1.15. (dotyczy zadania nr 15) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 15 obejmuje dostawę i instalacje 

Kapnografu z pulsoksymetrią transportowego 2 szt. 
1.16. (dotyczy zadania nr 16) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 16 obejmuje dostawę i instalacje 

Analizatora parametrów krytycznych 1 szt. 
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1.17. (dotyczy zadania nr 17) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 17 obejmuje dostawę i instalacje Aparatu 

do EKG 1 szt. 
1.18. (dotyczy zadania nr 18) Przedmiot Umowy w zakresie Zadania nr 18 obejmuje dostawę i instalacje Aparatu 

USG z Dopplerem, typu laptop 1 szt.” 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, 
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego ww.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 

 
2. w § 2 Termin i warunki wykonania Przedmiotu Umowy, ust 1 i 1.1 otrzymuje brzmienie: 

 
„1.(dotyczy zadań nr 1-10, 12-18) Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w terminie do 
20 października 2017 r.  
1.1  (dotyczy zadania nr 11) Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w terminie do 30 dni 
(kryterium oceny ofert – zgodnie z Ofertą) od dnia podpisania Umowy.” 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, 
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego ww.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 

 
3. w § 4 Gwarancja jakości, ust 1 otrzymuje brzmienie: 

 
1. „1(dotyczy zadań nr 1-10, 12-18) Wykonawca udziela Zamawiającemu _____ gwarancji (kryterium oceny 

ofert – zgodnie z Ofertą) na cały Przedmiot Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz w 

Załączniku nr 1 do Umowy a także, jeśli postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, w przepisach art. 577 i nast. 

KC.” 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, 
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego ww.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 
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