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Numer sprawy 6/2016 

 

ZMIANA SIWZ 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę zestawu endoskopii przewodu pokarmowego – 

6/2016 

 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 

Pzp zmienia treść SIWZ poprzez zmianę zapisów § 5 ust. 5, § 6 ust. 2, 3, 4, 5, oraz poprzez 

usunięcie § 13. 
 
§ 5 ust. 5 po zmianie otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509-518 Kodeksu Cywilnego. 
 
§ 6 ust. 2 po zmianie otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zapewnia: 

- bezpłatny serwis gwarancyjny  

- bezpłatne przeglądy okresowe, konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta 

przedmiotu umowy (nie rzadziej niż jeden w roku), 

- bezpłatną wymianę materiałów zużywalnych, których wymianę producent zaleca podczas  

przeglądu konserwacyjnego, 

- bezpłatny przegląd przedmiotu umowy w miesiącu przed zakończeniem gwarancji, 

- bezpłatne udostępnienie aktualizacji oprogramowania, w miarę powstawania nowych 

wersji w okresie całego użytkowania przedmiotu umowy, 
 
§ 6 ust. 3 po zmianie otrzymuje brzmienie: 

W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w Czesie nie 

dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od daty dostarczenia Dos serwisu. Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o otrzymaniu urządzenia przekazanego do serwisu najpóźniej w 

dniu jego otrzymania: faksem na numer 757443103 lub telefonicznie na numer 757449021. 

 

§ 6 ust. 4, 5  po zmianie otrzymuje brzmienie: 

4. Czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych liczony od momentu 

przekazania do serwisu. 

5. W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni roboczych, Wykonawca 

gwarantuje nieodpłatne dostarczenie i nieodpłatne użytkowanie przez Zamawiającego 

zastępczego sprzętu na czas usunięcia awarii w przedmiocie umowy. 

 


