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ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę pomp strzykawkowych, objętościowych, zestawów do 
żywienia pozajelitowego oraz stacji dokujących– 12/2016 

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

zmienia treść SIWZ tj. rozdziału 5 – termin wykonania zamówienia , załącznik 3a do SIWZ §7 ust. 1 , 
załącznik 3a oraz 3b do SIWZ §6 ust. 4, pkt. 5, załącznik 3a do SIWZ §8 ust. 1, pkt. 1. 
 
Rozdział 5 SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie: 

5. Termin wykonania zamówienia 
Dla pakietu nr 1 : do 6 tygodni oraz dla poz. nr 4 i 5 – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy licząc od daty 

podpisania umowy; 
Dla pakietu nr 2 : do 6 tygodni od daty podpisania umowy. 
 
Załącznik 3a do SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie: 
§7 ust. 1 
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ, Pakietu nr 1, opis asortymentu- lp 4, 5 
dostarczany będzie transportem Wykonawcy, wraz z zapewnieniem wyładunku do magazynu apteki 
Zamawiającego w dni robocze w godz. 700 –1400, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w opakowaniu 
zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych 
sukcesywnie przez Zamawiającego. 
 
Załącznik 3a oraz 3b do SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie: 
§ 6 ust. 4, pkt. 5 
4. Czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 10 dni liczony od momentu przekazania do serwisu. 
5. W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 10 dni, Wykonawca gwarantuje nieodpłatne 
dostarczenie i nieodpłatne użytkowanie przez Zamawiającego zastępczego sprzętu na czas usunięcia awarii 
w przedmiocie umowy. 
 
Załącznik 3a §8 ust. 1, pkt. 1do SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie: 
"1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu 
umowy za każdy dzień zwłoki;   
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie 
gwarancji  
i rękojmi za wady - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
c) za zwłokę w usunięciu awarii, o których mowa w § 6, pkt. 4 i - w wysokości 0,1% wartości brutto 
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki; 
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia." 


