Szczecin, 03.07.2019 r.

al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

Sygnatura: ZP/220/45/19
Dotyczy: postępowania na dostawę wyposażenia medycznego ruchomego, opasek do ucisku tętnicy promieniowej oraz
narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie.
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 1
Z uwagi na omyłkę pisarską zamawiającego i wynikającą z niej niespójność w treści SIWZ, zamawiający, na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 ze zm.,
zwanej dalej „PZP”) modyfikuje treść SIWZ w zakresie wyszczególnionym poniżej:
I. ROZDZIAŁ II WZORY UMÓW: A. WZÓR UMOWY DLA ZADANIA NR 1 (wyposażenie medyczne ruchome):
1. zamawiający wykreśla treść § 3 ust. 2 i wprowadza nowy w brzmieniu:
„2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione meble w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7:30 do 14:30 w ciągu maksymalnie 40 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego
po dniu podpisaniu umowy.”;
2. zamawiający wykreśla treść § 18 ust. 1 i wprowadza nowy w brzmieniu:
„1. Okres realizacji umowy wynosi maksymalnie 40 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego po dniu
podpisaniu umowy.”.
II. ROZDZIAŁ II WZORY UMÓW: C. WZÓR UMOWY DLA ZADAŃ NR 3, 4, 5 (wielorazowe narzędzia chirurgiczne):
1. zamawiający wykreśla treść § 19 i wprowadza nowy w brzmieniu:
„1. Okres realizacji umowy wynosi*):
- 12 miesięcy dla zadania nr 3, licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
- maksymalnie 40 dni roboczych dla zadań nr 4 i 5, licząc od następnego dnia roboczego po dniu podpisania umowy.”
Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.
Jednocześnie zamawiający wyznacza nowe terminy w postępowaniu:
- składanie ofert: do 08.07.2019 r. do godz. 10.00,
- otwarcie ofert: 08.07.2019 r. o godz. 10.30.
Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian.
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