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W Y K O N A W C Y  
     

 
Dotyczy: ZAKUP WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI MO LEKULARNEJ  

Z DOSTAWĄ DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO Części 1÷2 
Znak sprawy: ZZP-240/17 

 
 

Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4: 
 

 

 
1. W § 3 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): 

Jest:  

Zamawiający zastrzega, że ma prawo do niezrealizowania płatności, jeżeli nie otrzyma do dnia 15 grudnia 

2017 r. prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. W takiej sytuacji 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej niezrealizowanej części na podstawie § 9 ust. 3. 

Powinno być: 

Zamawiający zastrzega, że ma prawo do niezrealizowania płatności, jeżeli nie otrzyma do dnia 27 grudnia 

2017 r. prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. W takiej sytuacji 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej niezrealizowanej części na podstawie § 9 ust. 3. 

 
2. W § 9 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): 

Jest:  

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części, w terminie do 
30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zrealizował przedmiotu 
Umowy lub jego części w terminie wskazanym w umowie lub nie dostarczył Zamawiającemu którejkolwiek 
z prawidłowo wystawionych faktur, o których mowa w § 3 ust. 3, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym 
do dnia 15 grudnia 2017 r. 

Powinno być: 

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części, w terminie do 
30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zrealizował przedmiotu 
Umowy lub jego części w terminie wskazanym w umowie lub nie dostarczył Zamawiającemu którejkolwiek 
z prawidłowo wystawionych faktur, o których mowa w § 3 ust. 3, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym 
do dnia 27 grudnia 2017 r. 

 

 



3. W pkt 2 w części 1 i 2 wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ):  

Jest: 

2. Termin ważności przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert : 35 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z 
rozdz. V ust. 4 SIWZ, w związku z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2). 

Oferuję następujący termin ważności - min.  _______  miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego 
odbiorcy. 

Powinno być: 

2. Termin ważności przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert : 35 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z 
rozdz. V ust. 4 SIWZ, w związku z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2). 

Oferuję następujący termin ważności - min.  _______  miesięcy od daty dostawy do magazynu 
depozytowego. 

 
 

Zamawiaj ący zmienia druk oferty oraz wzór umowy. 
 Zamawiaj ący udost ępnia nowy druk oferty oraz wzór umowy.  

Aktualne dokumenty nale ży pobra ć ze strony internetowej Zamawiaj ącego pod 
adresem: www.zzpprzymz.pl 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostaj ą bez zmian. 
 


