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Wrocław, 26.07.2018r 
 

INFORMACJA nr 5– Zmiana SIWZ 
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawy  pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach 

projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16”- ZP/3/2018 

 

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Białowieska 
74a, 54-235 Wrocław, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje, że w związku z odpowiedzią 
na pytania Wykonawców dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o 
następujące zapisy: 
 
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ – pkt. 3. OFERTA - e) Zadanie nr 5. -  Zakup i 

dostawa  Wagi elektronicznej  

JEST: 

1)  Akceptuję/ akceptujemy gwarancję wskazaną w Rozdziale III IDW- cz. 1 przez Zamawiającego 

 

WINNO BYĆ:  

1) Oświadczamy, że dostawy wykonamy w terminie do: 

Czas dostawy TAK 

 40 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt   

28 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt  

21 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt  

                                                                                                                  (zaznaczyć  „X” właściwe) 

 

2.  Wzór umowy stanowiący załącznik część II do SIWZ -  paragraf 9 punkt 1  

JEST: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 
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licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad oraz szkód i zniszczeń, stwierdzonych przy odbiorze - w 

wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3) w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadkach, o których mowa w § 12 w 

ust. 7 i 8 umowy. 

WINNO BYĆ: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 

licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad oraz szkód i zniszczeń, stwierdzonych przy odbiorze - w 

wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

 

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej zostanie zamieszczony Aktualny 

Formularz ofertowy wraz z Aktualnym  wzorem umowy .  

Wszystkie zmiany oraz odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ. 

                                                                                                                                                                                  

 Przewodniczący Komisji Przetargowej  

Roman  Kalinowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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