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Kraków, data 19 lipca 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego (kontenerów oraz stołów operacyjnych) na potrzeby 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 

Znak postępowania A.I.271-8/19. 

 

I. 

MODYFIKACJA SIWZ 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, modyfikuje 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie: 

 

a) Zamawiający modyfikuje punkt 5.6. SIWZ: 

Dotychczasowe brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, montażu, szkolenia oraz pierwszego uruchomienia 

(przekazanie do eksploatacji) sprzętu/urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z 

ewentualnymi pracami adaptacyjnymi” 

 

Nowe brzmienie punktu 5.6 SIWZ: 

„Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, montażu, szkolenia oraz pierwszego uruchomienia 

(przekazanie do eksploatacji) sprzętu/urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego” 

 

b) Modyfikacja § 2 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: 

Dotychczasowy zapis w § 2 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: 

„a) sprzedaży, dostarczenia, rozładowania oraz pierwszego uruchomienia (przekazanie do eksploatacji) 

sprzętu medycznego (zwanego dalej Sprzętem lub Towarem) wraz z kompletem akcesoriów niezbędnych do 

funkcjonowania Sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, który zawiera szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia pn. „Specyfikacja Techniczna obejmująca zestawienie parametrów techniczno-użytkowo-

granicznych oraz warunki gwarancji i serwisu, a także wymagania dodatkowe wobec dostawy”, do siedziby 

Zamawiającego w Krakowie, al. Modrzewiowa 22 (miejsce dostawy).” 

 

Nowe brzmienie § 2 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: 

„a) sprzedaży, dostarczenia, rozładowania, instalacji oraz pierwszego uruchomienia (przekazanie do 

eksploatacji) sprzętu medycznego (zwanego dalej Sprzętem, Towarem lub Urządzeniem) wraz z kompletem 

akcesoriów niezbędnych do funkcjonowania Sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, który zawiera 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn. „Specyfikacja Techniczna obejmująca zestawienie 

parametrów techniczno użytkowo-granicznych oraz warunki gwarancji i serwisu, a także wymagania 

dodatkowe wobec dostawy”, do siedziby Zamawiającego w Krakowie, al. Modrzewiowa 22 (miejsce 

dostarczenia sprzętu medycznego),” 

 

c) Modyfikacja § 11 wzoru umowy: 

Dotychczasowe brzmienie § 11 wzoru umowy: 

„§ 11 

1. Wykonawca odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z Umowy, na zasadzie ryzyka, w 

szczególności za uszkodzenie lub zniszczenie budynku szpitala powstałe  

w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym z dostawą, wykonaniem prac adaptacyjnych oraz 

instalacją i uruchomieniem Urządzenia, za wyjątkiem przypadków, w których uszkodzenie lub 

zniszczenie budynku szpitala wynikałoby z winy Zamawiającego, działania siły wyższej lub winy osoby 

trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego 

z tytułu naruszenia przez Wykonawcę struktury budynku szpitala, a także instalacji znajdujących się w 

budynku, skutkujące utratą lub ograniczeniem udzielonej Zamawiającemu przez Generalnego 

Wykonawcę gwarancji na budynek. Przez naruszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony 

rozumieją zarówno działanie jak i zaniechanie Wykonawcy. 

3. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Urządzenia podczas realizacji przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko doprowadzić urządzenie do stanu zgodnego z 

opisem przedmiotu zamówienia, a jeżeli nie jest to możliwe dostarczyć na własny koszt Zamawiającego 

nowe, wolne od wad i uszkodzeń Urządzenie, spełniające co najmniej wszystkie wymagane niniejszą 

Umową parametry, w terminie 14 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego utraty, 

uszkodzenia lub zniszczenia Urządzenia. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do podjęcia na 
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własny koszt i ryzyko wszelkich możliwych działań mających na celu zabezpieczenie, utrzymanie we 

właściwym stanie technicznym i ubezpieczenie urządzenia, zapewniając jego kompletność i przydatność 

do użytku zgodnie z przeznaczeniem.” 

 

Nowe brzmienie § 11 wzoru umowy: 

„§ 11 Wykonawca odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z Umowy, na zasadzie ryzyka.” 

 

d) Wykreśla się § 2 ust. 1 lit. d) wzoru umowy o treści: 

„d) udzielenia lub pozyskania dla Zamawiającego nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na 

korzystanie z oprogramowania służącego do korzystania ze Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,” 

 

Punkt oznaczony dotychczas w § 2 ust. 1 literą „e) wykonanie pozostałych zobowiązań opisanych w 

niniejszej Umowie” otrzymuje oznaczenie litery d). 

 

e) Wykreśla się § 3 ust. 2 pkt k) wzoru umowy o treści: 

„k) koszty nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do 

obsługi Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem” 

 

Punkty oznaczone dotychczas w § 3 ust. 2 literami od l) do n) otrzymują kolejne oznaczenie od k) do m). 

 

f) Modyfikacja § 3 ust. 6 wzoru umowy. 

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 6 wzoru umowy: 

„6. Warunkiem wystawienia faktury jest prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy określonego w § 2 

ust. 1 lit. a – e.”  

 

Nowe brzmienie § 3 ust. 6 wzoru umowy po wprowadzonych zmianach: 

„6. Warunkiem wystawienia faktury jest prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy określonego w § 2 

ust. 1 lit. a – d.”  

 

g) Modyfikacja § 4 ust. 11 wzoru umowy: 

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 11 umowy: 

„11. Strony zgodnie ustalają, że osoba/y (podmiot) dostarczająca/e Przedmiot Umowy do siedziby 

Zamawiającego jest skutecznie upoważniona do wykonywania wszystkich czynności opisanych w § 2 ust. 1 

lit. a)–e) oraz do składania oświadczeń woli w Imieniu Wykonawcy oraz przyjmowania wszelkich 

oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego a dotyczących umowy, na ryzyko Wykonawcy.” 

 

Nowe brzmienie § 4 ust. 11 wzoru umowy po wprowadzonych zmianach: 

„11. Strony zgodnie ustalają, że osoba/y(podmiot) dostarczająca/e Przedmiot Umowy do siedziby 

Zamawiającego jest skutecznie upoważniona do wykonywania wszystkich czynności opisanych w § 2 ust. 1 

lit. a)–d) oraz do składania oświadczeń woli w Imieniu Wykonawcy oraz przyjmowania wszelkich 

oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego a dotyczących umowy, na ryzyko Wykonawcy.” 

 

h) Modyfikacja § 4 ust. 1wzoru  umowy: 

Dotychczasowe brzmienie: 

„1. Dostawa Sprzętu zostanie zrealizowana do dnia 30 września 2019 r.” 

 

Nowe brzmienie § 4 ust. 1 wzoru umowy po wprowadzeniu zmian: 

„1. Dostawa Sprzętu zostanie zrealizowana (zakończona) w terminie do 42 dni od dnia zawarcia 

umowy.” 

 

i) Zmianie ulega punkt 5.22 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wymagany termin wykonania całego zamówienia: do 42 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z § 4 

wzoru umowy.” 

 

j) Wykreśla się § 9 ust. 3) wzoru umowy o treści: 

„3. W przypadku opóźnienia w dostawie wynoszącego co najmniej 5 dni od terminu ustalonego w § 4 ust. 2 

umowy, Zamawiający potraktuje powyższe jako niewykonanie umowy. Zamawiającemu przysługuje 

wówczas prawo natychmiastowego odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary 

umownej, o której mowa ust. 1 lit. c). Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w 

terminie 7 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.” 

 

Dotychczasowe ustępy w § 9 od 4 do 6 otrzymują oznaczenie kolejno od 3 do 5. 

 

k) Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 1 pkt c) wzoru umowy:  

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 pkt c) wzoru umowy: 

 „c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

–w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.” 

 

 Nowe brzmienie § 9 ust. 1 pkt c) wzoru umowy po zmianie: 
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„c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

–w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.” 

 

l) Ulega zmianie zapis § 9 ust. 1 pkt e) wzoru umowy: 

„e) z tytułu nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z 

Umowy i Oświadczenia Gwarancyjnego-w wysokości 100 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia,” 

 

Nowe brzmienie § 9 ust. 1 pkt e) wzoru umowy po wprowadzonych zmianach: 

„e) z tytułu nie przystąpienia do usunięcia awarii, naprawy, usterki lub uszkodzenia w terminach 

wynikających z Umowy i Oświadczenia Gwarancyjnego - w wysokości 100 złotych, za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia,” 

 

m) Ulega zmianie zapis § 9 ust. 1 pkt g) wzoru umowy: 

„g) w przypadku nie przeprowadzenia szkolenia –w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 

szkolenie. 

 

Nowe brzmienie § 9 ust. 1 pkt g) po wprowadzonych zmianach: 

„g) w przypadku nie spełnienia wszystkich warunków szkolenia określonych w § 4 ust. 15 –w wysokości 

2000 zł za każde takie szkolenie.” 

 

n) Zamawiający wprowadza zmianę zapisów § 9 ust. 3 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w następujący sposób: 

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 3 wzoru umowy: 

„W przypadku dostępu Wykonawcy lub osoby działającej na rzecz Wykonawcy do zbioru danych osobowych 

administrowanych przez Szpital, w związku z realizacją przedmiotowej umowy, zastosowanie ma „Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych” stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy” 

Brzmienie § 9 ust. 3 umowy po wprowadzonych zmianach: 

„W przypadku dostępu Wykonawcy lub osoby działającej na rzecz Wykonawcy do zbioru danych 

osobowych administrowanych przez Szpital, w związku z realizacją przedmiotowej umowy, zastosowanie 

ma niniejsza „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”. 

 

o)  Ulega zmianie zapis § 6 ust. 2 zd. 1 wzoru umowy: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc.), że Urządzenie będące przedmiotem umowy najpóźniej w 

ostatnim dniu gwarancji będzie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp. które po upływie 

gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę 

Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu 

pogwarancyjnego Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. ... miesięcznej rękojmi i min. ..................... 

miesięcznej gwarancji jakości na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń lub protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem usunięcia wad i/lub 

usterek.” 
Brzmienie § 6 ust. 2 zd. 1 umowy po zmianach: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc.), że Urządzenie będące przedmiotem umowy najpóźniej w 

ostatnim dniu gwarancji będzie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp. które po upływie 

gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę 

Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu 

pogwarancyjnego Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. ..................... miesięcznej gwarancji jakości 

na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub 

protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem usunięcia wad i/lub usterek.” 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku 

z dokonanymi modyfikacjami - dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

 

„Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 6 sierpnia 2019 r. godz. 11:00. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 

(…)” 
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Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 19/07/2019 r. 

 

 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 


