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Katowice, dnia 6 sierpnia 2009.
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UL. SZKOLNA 7
40-006 KATOWICE
MODYFIKACJA nr 1 SIWZ
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
RU/DW/36/09
Dotyczy: postępowania nr RU/DW/36/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: DOSTAWĘ MONOKRYSTALICZNEGO DYFRAKTOMETRU

RENTGENOWSKIEGO Z WYPOSAŻENIEM
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 22.11.2007, Nr 223 poz. 1655 z poźn. zm.) gdzie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:
W załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
§ 3 otrzymuje brzmienie:
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy urządzenie do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego, dokona montażu i uruchomienia urządzenia oraz przeprowadzi
szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu dla personelu (minimum 2 dni) w
terminie … miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także zapewnić:
a) dodatkowe specjalistyczne szkolenie po upływie około 4 miesięcy od dnia uruchomienia
systemu (minimum 2 dni);
b) serwis gwarancyjny świadczony na terenie Polski.
3. Na trzy dni wcześniej, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego za pośrednictwem faksu o
planowanym terminie dostarczenia przedmiot umowy. Zamawiający może odmówić
przyjęcia przedmiotu umowy dostarczonego w dni uznane przez Zamawiającego za
wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 08.00 - 15.00.
4. Informacje i dokumenty, o których mowa w art.546 K.C., w szczególności karty
gwarancyjne i instrukcje obsługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z
przedmiotem umowy; Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
5. W dniu dostarczenia przedmiotu umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli
Stron, nastąpi jego sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą
Wykonawcy i umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony Protokołem
Odbioru podpisanym przez Strony. W czasie kontroli prawidłowości Zamawiający może
zażądać zademonstrowania funkcji przedmiotu umowy które wynikają z zapisów SIWZ.
6. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust.4
jakichkolwiek braków dostarczonego przedmiotu umowy, odbiór nastąpi dopiero po ich
usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie braki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego
przez Wykonawcę przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie niezgodnego z treścią
zamówienia.

Strona 1 z 2

RU/DW/36/09

7.

Protokół Odbioru i zamówienie Zamawiającego stanowią podstawę wystawienia przez
Wykonawcę faktury.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.
Powyższa modyfikacja jest wiążąca dla wykonawców i stanowi integralną część Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
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