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Parczew, 14.06.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/11/2016 (1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę lampy wraz z układem 
chłodzenia do tomografu komputerowego SOMATON Emotion 16 wraz z uruchomieniem 
oraz wykonaniem testów jakościowych 
  

  
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  
          W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje 
zmian: 
 
 

1. W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §1 ust. 2 pkt. było: 

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty niniejszą umową jest fabrycznie nowy, nieużywany, z 

pełną gwarancją producenta, kompatybilny z posiadanym urządzeniem (tomograf komputerowy 

SOMATON Emotion 16), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r., wolny od wad, kompletny, 

gotowy do używania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

 
Dnia 14.06.2016 r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

2. Wykonawca oświadcza, że lampa objęta niniejszą umową jest fabrycznie nowa, nieużywana, z 

pełną gwarancją producenta, kompatybilna z posiadanym urządzeniem (tomograf komputerowy 

SOMATON Emotion 16), wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015r., wolna od wad, 

kompletna, gotowa do używania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

 

Zamawiający dodaje również ustęp 3 o treści: 

3. Wykonawca oświadcza, że system chłodzenia lampy oraz prawy przedni panel gantry 

tomografu objęte niniejszą umową są, nieużywane, z pełną gwarancją producenta, 

kompatybilne z posiadanym urządzeniem (tomograf komputerowy SOMATON Emotion 16), 

wolne od wad, kompletne, gotowe do używania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

 

W związku z powyższym dotychczasowe ustępy 3-9 zmieniają numeracje na 4-10. 

 

2. W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §1 ust. 7 pkt. było:  

         7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania i jest   

             oznaczony znakiem CE. 

 
Dnia 14.06.2016 r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §1 ust. 7 (po zmianie ust. 8) otrzymuje 
nowe brzmienie: 

 

         8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania i jest   

             oznaczony znakiem CE, o ile dotyczy. 
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3. W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §2 ust. 3 Zamawiający wykreśla pkt. 10). 
 
4. W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §4 Zamawiający usuwa ust. 5 i 6. 
  
5. W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §5 ust. 2 było: 
 

2. Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu cywilnego, rękojmia za wady urządzeń wynosi 24 miesiące licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru, a jeżeli w protokole tym zostały stwierdzone wady, od daty 

sporządzenia protokołu z usunięcia tych wad (zgodnie z §4 ust. 4). 

 
Dnia 14.06.2016 r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

2.Ograniczona rękojmia za wady urządzeń wynosi 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru, a jeżeli w protokole tym zostały stwierdzone wady, od daty sporządzenia protokołu z 

usunięcia tych wad (zgodnie z §4 ust. 4). 

 

6. W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §5 ust. 5 pkt. 1 było: 

1) usunięcia wad i usterek w sprzęcie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy lub dokonania 

jego wymiany na nowy, wolny od wad, zgodnie z Warunkami gwarancji,  

 

Dnia 14.06.2016 r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §5 ust. 5 pkt. 1 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

1) usunięcia wad i usterek w sprzęcie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy lub dokonania 

jego wymiany na nowy, wolny od wad, zgodnie z Warunkami gwarancji, wszelkie interwencje 

serwisowe w okresie gwarancji wydłużają okres gwarancji o czas niesprawności urządzenia; 

 
 
7.  W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §5 Zamawiający usuwa ust.5 pkt 2). 
   

8. W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §5 ust. 5 pkt. 4 było: 

 

4) dokonywania przeglądów gwarancyjnych wymaganych dla dobrej pracy sprzętu (zgodnie z 

Warunkami gwarancji), w tym do wykonania jednego przeglądu w ostatnim miesiącu przed 

upływem okresu gwarancji; 

 

Dnia 14.06.2016 r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §5 ust. 5 pkt. 4 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

4) dokonywania przeglądów gwarancyjnych wymaganych dla dobrej pracy sprzętu (zgodnie z 

Warunkami gwarancji), w tym do wykonania jednego przeglądu w ostatnim miesiącu przed 

upływem okresu gwarancji – jeżeli producent sprzętu przewiduje taki przegląd; 

 

 

9. W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 było: 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości: 

1) za opóźnienie w realizacji umowy ponad termin wskazany w §4 ust. 1, w wysokości 0,5% ceny 

brutto umowy wskazanej w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru ponad termin wyznaczony 

przez Zamawiającego, w wysokości 0,2% ceny brutto umowy wskazanej w §2 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty  dzień opóźnienia, z tym zastrzeżeniem, iż końcowym terminem naliczania kary 

umownej będzie dzień usunięcia wady przez Wykonawcę albo Zamawiającego lub podmiot 

trzeci, któremu Zamawiający powierzył usunięcie wady, zgodnie z §4 ust. 4,  

3) w przypadkach i w wysokości wskazanej w §5 ust. 4 pkt 3,   
 

 
Dnia 14.06.2016 r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości: 

1) za zwłokę w realizacji umowy ponad termin wskazany w §4 ust. 1, w wysokości 0,5% ceny 

brutto umowy wskazanej w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% 

wartości umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru ponad termin wyznaczony 

przez Zamawiającego, w wysokości 0,2% ceny brutto umowy wskazanej w §2 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, z tym zastrzeżeniem, iż końcowym terminem naliczania kary 

umownej będzie dzień usunięcia wady przez Wykonawcę albo Zamawiającego lub podmiot 

trzeci, któremu Zamawiający powierzył usunięcie wady, zgodnie z §4 ust. 4, nie więcej niż 

10% wartości umowy, 

3) w przypadkach i w wysokości wskazanej w §5 ust. 5 pkt 3, 

 

 

10. W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 7 Zamawiający dodaje ustęp 5 o brzmieniu: 
 

5. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim 

bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności 

odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza 

Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw 

prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 

wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę 

przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, 

koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim 

kontrahentom. 

Ustęp 5 zmienia nr 6. 

 
 
 

6.  W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §8 ust. 2 pkt. 1 było: 

 

1) dostarczenia przedmiotu umowy bez wymaganych dokumentów (atestów, certyfikatów, itp.),  
 
Dnia 14.06.2016 r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w §8 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 

1) dostarczenia przedmiotu umowy bez wymaganych dokumentów (atestów, certyfikatów, itp.), o 

ile dotyczy, 
 
 

 
7. W Załączniku nr 6 do SIWZ Warunki gwarancji lp. 2 było: 

 
 

2 
Ilość przeglądów zawartych w cenie sprzętu w okresie 
gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)  

Minimum co 12 m-
cy, chyba, że 

instrukcja wytwórcy 
wyrobu podaje 

inaczej 
PODAĆ 

 

 
       
 

Dnia 14.06.2016 r. Załącznik nr 6 do SIWZ Warunki gwarancji lp. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
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2 
Ilość przeglądów zawartych w cenie sprzętu w okresie 
gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) 
– jeżeli producent przewiduje 

Minimum co 12 m-
cy, chyba, że 

instrukcja wytwórcy 
wyrobu podaje 

inaczej 
PODAĆ 

 

 
 
 

8. W Załączniku nr 6 do SIWZ Warunki gwarancji w pkt. lp.7 było: 
 
 

7 
Dokumentacja serwisowa ze wskazaniem co jaki czas należy 
dokonać przegląd urządzenia. 

Tak  

 
 

Dnia 14.06.2016 r. Załącznik nr 6 do SIWZ Warunki gwarancji lp. 7 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

7 
Dokumentacja serwisowa ze wskazaniem co jaki czas należy 
dokonać przegląd urządzenia – jeżeli producent przewiduje 

Tak  

 
 
 
 

 
Podpisał: 

 

Z-ca Dyrektora 
ds. Administracyjno-Technicznych  

        inż. Maria Gadomska 
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