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Wykonawcy 
 

 
 
 

MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa: część 1. - układu FPGA z 
podzespołami, część 2. - karty akwizycji sygnału z akcesoriami, część 3. - karty wejść/wyjść do synchronizacji 
urządzeń w układzie pomiarowym” 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 

38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”, w zakresie jak niżej: 

 

I. SIWZ: 

Rozdział IV ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji:  

1) na sprzęt - na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, 

2) na nośniki ze sterownikami – na okres nie krótszy niż 90 dni (dot. części 3 zamówienia) 

 

II. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ): 

Punkt 5 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

1) w części 3 zamówienia : …………..…… mies. (min. 12 miesięcy), a na nośniki ze sterownikami na okres nie 

krótszy niż ……... dni  (min. 90 dni) 

 

III. Wzór umowy (załącznik nr 4c do SIWZ): 

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, kompletny, sprawny. 

2. W § 3 Zamawiający usuwa ustępy od 4 do 6. 
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3. § 4 otrzymuje brzmienie: 

Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje sprzętu. Przekazanie Zamawiającemu 
instrukcji sprzętu jest warunkiem podpisania przez niego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

4. § 6 ust. 2 pkt. 2-3 otrzymują brzmienie: 

2) czas skutecznej naprawy: nie dłuższy niż 28 dni od dnia zgłoszenia wady, a w przypadku konieczności 
sprowadzenia części z zagranicy - 30 dni  liczone od dnia zgłoszenia wady; 

3) liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny  
od wad: 3 naprawy tego samego sprzętu; 
 

5. W § 6 Zamawiający usuwa ust. 7. 

6. § 7 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 20% 
wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 
niedotrzymania terminu dostawy sprzętu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub terminu naprawy 
sprzętu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy.  
 

7. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Jeżeli opóźnienie dostawy sprzętu wyniesie więcej niż 5 dni, w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 
ust. 1 umowy, Zamawiający wyznaczy ostateczny termin dostawy z zagrożeniem, że po jego upływie 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 
zażądać z tego tytułu kary umownej określonej w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu. 

 
8. W § 7 Zamawiający usuwa ust. 4, zmieniając numerację dotychczasowego ust. 5 na ust. 4. 

 

 

 

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej nowy 

załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) oraz nowy załącznik nr 4c do SIWZ (wzór umowy do części 3) w 

brzmieniu uwzględniającym zmiany wynikające z niniejszej modyfikacji. 

 

 
 
    (-) dr Tomasz Jędrzejewski 
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