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Wałbrzych, 19.04.2018 r.
DZPZ-530-Zp/38/PN-31/18
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do hemodializy oraz zestawów do
dializy otrzewnowej – Zp/38/PN-31/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp zmienia treść SIWZ tj. Załącznika nr 3 do SIWZ - §4 ust. 2 oraz dodaje §4 ust. 8, 9, 10 oraz 11.

1. Załącznik nr 3 do SIWZ – §4 umowy zmianie otrzymuje brzmienie:
§4
1.Towar, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w
opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w
zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty dopuszczające
do użytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy
3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:
a)dla zamówień bieżących – do ...................... dni,
b)dla zamówień na cito - do 48 godzin
4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 a, b, Wykonawca
pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp ) związane z zakupem u
innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
5.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma
prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.
6.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty
dostawy przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury za pośrednictwem faxu potwierdzonego pisemnie.
7.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego
wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.
8.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprawnego technicznie cyklera w terminie do dnia .......... r.
(7 dni od daty obowiązywania umowy) – dotyczy pakietu nr 24.
9.Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie oferowanego
sprzętu w terminie do dnia .............. r. (7 dni od daty obowiązywania umowy) – dotyczy pakietu nr 24.
10.Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii użyczonego sprzętu do jej usunięcia, bądź wymiany
na sprawny sprzęt– dotyczy pakietu nr 24.
11.Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia zgodnie z przeznaczeniem. Po upływie
terminu określonego w §9 ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu przedmiotu
użyczenia – dotyczy pakietu nr 24.

