
 
 

Grudziądz, dnia  28.10.2020 r.  
 
 
 
 
ZP-2513/20 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do rehabilitacji 

onkologicznej (znak sprawy: Z/65/PN/20). 
 
 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do rehabilitacji 
onkologicznej (znak sprawy: Z/65/PN/20) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ  
w następującym zakresie: 
 

 w Rozdziale IV SIWZ zapis otrzymuje brzmienie: 

„Termin wykonania zamówienia: 

 dostawa zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej 

zakupionego sprzętu najpóźniej wraz z jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), 

 instalacja, uruchomienie sprzętu u Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy. 
 

 w Załączniku nr 5 do SIWZ w § 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko 

oraz go zainstalować i uruchomić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (§ 1 ust. 4)  

w terminie:  

 dostawa zakupionego sprzętu – do dnia 11.12.2020 r., przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT dotyczącej 

zakupionego sprzętu najpóźniej wraz z jego dostawą (do dnia 11.12.2020 r.), 

 instalacja, uruchomienie sprzętu u Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy. 

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dni robocze, od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 do 14.00, pod rygorem odmowy jej przyjęcia w przypadku 

niedochowania godzin dostaw. 

2. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy bez odrębnej zapłaty  

instrukcję obsługi aparatu w języku polskim – dotyczy zadania 1 i 2 oraz ergospirometru  

w języku polskim – zadanie 9. 

3. Wraz z dostawą przedmiotu  umowy Wykonawca dostarczy bez odrębnej zapłaty min. 3 

instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i cyfrowej, po min. 1 

egzemplarzu dla każdego podsystemu – zadanie 6. 

4. Wraz z dostawą przedmiotu  umowy Wykonawca dostarczy bez odrębnej zapłaty 

instrukcję serwisową zawierającą omawiane w Załączniku nr 2 do umowy zagadnienia 

techniczne – dotyczy  zadania 3, zadania 4, zadania 5, zadanie 6, zadania 7, zadania 8 i 

zadania 9.” 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

 

 

 w Załączniku nr 5 do SIWZ w § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wartości umowy do wykonania w okresie 

gwarancji obowiązkowych przeglądów technicznych, zgodnie z harmonogramem 

wymaganym przez producenta sprzętu (ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu 

obowiązywania gwarancji) – o ile dotyczy.” 

 

 w Załączniku nr 5 do SIWZ w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Rozliczenie nastąpi za faktycznie wykonaną dostawę sprzętu, na podstawie faktury 

VAT płatnej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT 

do dnia 31 grudnia 2020 r.”  

 
 
Informuję, że Zamawiający modyfikuje formularz cenowy zadania 1-9 stanowiący Załącznik nr 
2 do SIWZ poprzez dodanie poz. 2. W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadań: 
1-9 stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 


