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Dotyczy: zmiany zapi:;6w SIWZ w po:stqpowaniu prowadzon\/m w trybie przetarg nieograniczony, na:

doposaienie oSrodka impllantacji stymulartor6w i delfibrylator6w w nowoczesny sprzqt
diagnostyczno-leczniczy w SiPZOZ w Sied lcach

Zamawiajqcy, dzialajqc na pr:dstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku t)rawo

Zam6wiefi Publicznych (t.j. Dz. U.zi2OI7 r, poz.'1.5792poi-n.z1n.), w postqpowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonggo, na doposaierrie oSrodka implantacji stymulatorr5w ;

defibrylator6w w nowoczesny sprzqt diagnos;tyczno-lecz:niczy w SPZOZ w Siedlcach, dokonuje
zmian zapis6w specyfikacji istotnyfh warunk6w z:am6wienia w dastqpujqcynr zakresie:

1. Zolqcznik nr 4 dct SIWZ Minirtlnlne wymagania techtliczne sprzqtu. Zadanie nr 6 - Aparot do

z ni eczu I o ni a og ol ne go.

Zmienia siq Tobelq w wierszach

"W ramach wynogrodzeni,a,, o kt6rym mowa w 5 V pkt 1, Wykonawco dokono uruchornienio
dostorczonych urzqdzeri, przeszkoli personel oltslugi i dostarczy instrukcje w jqzyku polskim.

Szkolenie zostanie potwiQr'dzone stosownym certyfikotem." Penadte Wykenswea dtlkene

i@ wey#gd+p+,edue e+*+ + rzqdzed)-

b) Zamawiajqcy wykre6la zapis 5 6 ust" 2 ze wzoru umo\My.

POWIAIDOMIENIIE
o zmianach SIWZ
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nia siq Tobelq w wierszach z "10 i4
C)gchy i funkcje dodatkowct punktowane

1

Zowor APL z funkcjq nr

bez koniecznoici skrqc
notychmiastowego zw

zastawkido minimum
opisat

zwolnienia ciSnienio w uktodzie

do minimwm lub zaw6r APL z funkcjq
'olnienia ciinienia w ukladzie poprzez :;krqcenie

TAK - 1 pkt
NIE - 0 pkt

2
Re spi rotctr e konom iczt y,, n a p q d za ny'e I e ktry cz n i et I u b p n e u m aty cz n i e,

k:t-napeda;

TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt

2.Zalqcznik nr 4 do SIWZ Wz6r u

a) Zamawiajqcy zmienia zapisy 5

C)wy:

r.rst. 1, w nastqpujqc,l sllos6b:
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c) Zamawiajqcy modyfikuje zapisy Wzoru umowy w 5 6 ust. 11-, w na.stqpujqc'y spos6b:

zoloszenia qwerii."

"Maksymolny czos oczekirtllcrnia na usuni'qcie aworii strbny ustalajq na max 6 dni robocze 5

dni robocze w przypodku koniecznoici s,orowodzent'a czqici zamiennych spozo Polski i 7 dni
robocze w przypadku konieEznoici sprowadzenio cz:qici zorniennych spoza UE, od montentu

d) Zamawiajqcy modyfikuje zapisy l,vzoru umowy w 5 6 ust. 114, w nastqpujqcy spos6br

"Czas noprowy gwaroncyj4e,j, liczony od momentu zgloszenia, przedluiaiqcei okres gwarancii
- mox.7 dni."

e)Zamawiajqcymodyfikuje zapisylruzoru umowywS 3 w;rakresie ust.5 - 13, w nastqpuiqcyspos6b:
"5. Wykonawco zobowiqzuje siq zwolniC z odpowiedziolnoici ZamawiojtTcego wobec

roszczeri, zar,zucajqcych, i'g urzqdzenia wchodz'qce w sklod Przedmiotu umowy ("Produkty')

bezpoirednio noruszajq p,ruwa wlosno{ici intelektuolnej oscib trze'cich pod warunkie'm, ie
Zamawiajqcy,

a) przekoie Wykopuwr:y bezzwloczne zuwiodomienie o roszt:zeniu, oroz

b) udzieli Wykoh,owcy pelnej i wycz.erpujqcej informacji i pomocy niezb,qdnej

Wykonowcy przy obranie przez roszczeniern, zowarciu ugody w przedmior:ie roszczenia

lub unikniqciu roszczenial orcrz

c) przekaie Wykqnowcy wylqc,znq kontrolQ nad obronq, ugodq lub unikniqciem

roszczenia.

6. Zomawiajqcy zofiowiqzuje siq nie zaw'ietrai jakiejkolwiek ugody
roszczeniem oni ponosiit!<t>sztow lub wydotk6w nq rochunek Wykonowcy
pisemnej zgody Wykonawqy.
7. Wykonowco nie, bqdzie mial iudnego zobowiqzania do zwolnienio z

' jokiegokolwiek roszczenio o naruszenie
wynika z:

: prctjektami, specyfikocjomi lub instrul<cjami

b) skorzystanio przez Wytkt>nawcq z inJ'ormaclii technicznych lub technologii dostarczonych
przez Zomowiojqcego;
c) modyfikac.ii Produktow pt oruicieli, niezotwierdzonych
przez WykonowcQ; wykon71, zgodnie ze specyfikttciomi
Produkt6w lub stosownym,i 

1

8. W przypadku wnip:tienia roszcze'nia z t aru wlasnoici intelektuolnei
Wykonowca bqdzie m|al' prewo, wedlez wlasnego wyhoru, do (o) zopewnienia

w zwiq,zku z

bez uprz'edniej

Zomawiojqcetmu prdwo clo dalszego korzy5\alvlis z Produktciw, (ii) zo:;tqpienio lub

zmodyfikowonia Produktf,w w celu unikniqcia ,noruszeqio lub (iii) zrur6cenio Zamowiojqcemu
proporcjonalnej czqici cenly nabycia Produktow z chwilq zwrocenio oryginolnych Produkti6w.

9. Odpc>wiedzialnoii c,dszkodowawczo i zr.tbc>wiqzonia Wykonctwcy w ninie.iszym punkcie

majq zastosawanie do oprogromowantia os6b trzecic:fi jedynie w tokim zakresie, w iakim
Wykonawca, na podstoil,iet umowy licencyjnej luLt umowy nabycia zowortej z takq osobq

trzeciq, uprawniony jest db ,zwolnienio z roszcze'fi w przypodku takich noruszeri.
1-0. Zomuwiajqcy zob,owiqzuje siq nie dodawai, usuwot lub zmieniai jokichk'tlwiek

oznoczeh na Produktacf zwiqzonych z patentomi, znokami tctworowymi lub prowami
outorskimi,
11. W przypadku tlzosadnionych reklamacji jakoiciowych zgloszonych, co do

dostorczoneqo i zoinstdlt:rwdnego pr,zedmiotu Umowy, urzqdz:enio, wyposaienie oraz

oprogramowanie komputetrowe wolne od wod,, zQstctnq dostorczone Zomowiojqcemu
nojp6iniej do 21- dni od rnprnentu zgfosz'enia reklontacji.
L2. W przypadku Qctstarczenia przedrniotu Umowy niespelniajqcego wyrnagan
okreilonych w ofercie przbtargowej lub dostarr:zeni'o przedmiotu Umowy obciq-lonego innymi
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wodomi i niedostarczenio takiego przedmiotu bez urad w terminie okreilonym w ust. 8, albo
nie wykononia przedmiolu umowy w ustalonym terminie, Zamowiojqcy po pisemnym

wezwoniu do naleiytego vlykonania umowy w terrninie 21 dni od daty otrzymania wezwqnio
przez Wykonowce bqdzie ftiial prawo, od umowy od:;tqpii.
13. Wykonawco wydd, [.omawiojqcemu nie,zbqdne oryginoly dokument6w zwiqzanych z

zokupem i uruchomieniem dostarczonych urzqdzefi ."

f) Zamawiajqcy modyfikuje zapisf wzoru umowy w 5 LL poprzez dodanie ust" 4 o nastqpujqcym
brzmieniu:

Wykonowcy onych
i:;tratorem, w ce

umowyt q iwiad
ana przez n na ce

donych osobowych zgodn'ie z Ustawq o ochronie danych osobowych w przypodku dostqpu
Wykonowcy do donych otgctbowych pacjentfw Zamowiojqcego przy wykonywoniu noprow
gworoncyjnych."

g) Zamawiajqcy wykre5la zapis 55 Ust. 3 ze wzoru umowy.
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