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MODYFIKACJA 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oprogramowania Maldi do identyfikacji 
bakterii z biblioteką widm, z możliwością jej rozbudowy”. 
  

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie jak niżej: 

 

1. W treści SIWZ Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

Rozdział VI ust. 4 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„opisu technicznego oferowanego oprogramowania zawierającego: nazwę programu, wersję, 
producenta, rodzaj licencji. Zamawiający wymaga dostarczenia pełnej dokumentacji standardowo 
dołączonej przez producenta oprogramowania, pozwalających na ocenę zgodności oferowanego 
oprogramowania  z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ.” 

 

2. W treści załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy: 

1) § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy -  
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,” 

2) § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,  
za każdy dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, jednak nie 
więcej niż 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy -  
w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy i przeszkolenia personelu 
Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, a także niedotrzymania terminu reakcji, 
terminu usunięcia wady albo terminu wymiany nośnika, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszej 
umowy.” 

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej 
załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy w wersji uwzględniającej zmiany wynikające z niniejszej 
modyfikacji. 

 
    (-) dr Tomasz Jędrzejewski 

Z-CA KANCLERZA 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 

   W TORUNIU 


