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Dotyczy:   zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień 
publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa 
sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi wraz z opieką serwisową 
dla Oddziałów SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na trzy zadania: 
Część zadania nr 1 – „Zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem 
biurowym oraz systemowym wraz z konfiguracją, instalacją i usługą opieki serwisowej”, 
Część zadania nr 2 – „Zakup i dostawa drukarek wraz z konfiguracją i usługą opieki serwisowej”, 
Część zadania nr 3 – „Zakup i dostawa aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego systemu 
operacyjnego do wersji Windows 10 Pro wraz z instalacją na komputerach stacjonarnych”. 

 
 
 

 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie 

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego dokonuje zmiany polegającej na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu w zakresie: 
 
- części zadania nr 1 – „Zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym 
oraz systemowym wraz z konfiguracją, instalacją i usługą opieki serwisowej” dodano 1 zestaw komputerowy, 
- część zadania nr 2 – „Zakup i dostawa drukarek wraz z konfiguracją i usługą opieki serwisowej” dodano 3 drukarki. 
 
Zamawiający w załączeniu przekazuje zaktualizowane formularze kalkulacyjne w odniesieniu do treści załączników 
do SIWZ zawierających opis przedmiotu zamówienia:  
Kalkulacja dla części zadania nr 1 – „Zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem 
biurowym oraz systemowym wraz z konfiguracją, instalacją i usługą opieki serwisowej” – załącznik nr 2A, 
Kalkulacja dla części zadania nr 2 – „Zakup i dostawa drukarek wraz z konfiguracją i usługą opieki serwisowej” – 
załącznik nr 2B. 
 
Zamawiający nie dokonuje zmiany w postępowaniu przetargowym w odniesieniu do warunków udziału Wykonawców 
oraz terminów zawartych w SIWZ i ogłoszeniu. Zamawiający nie dokonuje zmiany wadium.  
 
Ogłoszenie o zmianie z dnia 30.08.2017r. ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2017r. opublikowano w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod nr 500020430-N-2017.  
Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

 
 


