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Konin, 24.06.2020r. 
WSZ-EP-24/634/2020 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów 
zużywalnych do zabiegów ablacji wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  
nr sprawy: WSZ-EP-24/2020 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ nr  
WSZ-EP-24/2020: 
 
I. Zmiany następują w SIWZ WSZ-EP-24/2020 w punkcie 13.1 i 13.2, które otrzymują 
brzmienie: 

13. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1 Termin składania ofert: do dnia 13.07.2020 r., do godziny: 10:00 
13.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2020 r., o godzinie 11:00, w świetlicy 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  
ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8) 

II. Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 4 do SIWZ - Projekt umowy nr 24/2020 – dostawa 
materiałów zużywalnych, w zakresie § 4, który otrzymuje następujące brzmienie:  

 

§ 4 

                                    WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 
dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 – do Pracowni Radiologii 
Zabiegowej, na swój koszt i odpowiedzialność.   

2. Wykonawca na czas trwania umowy zapewni skład konsygnacyjny w siedzibie 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 
45, 62-504 Konin,– Pracownia Radiologii Zabiegowej w celu przechowania przedmiotu 
zamówienia. 

3. Termin dostawy materiałów zużywalnych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia 
zamówienia. Do każdego zamówienia przez Zamawiającego dołączony będzie raport zużycia 
określający rodzaj wykorzystanych materiałów, ich ilość oraz datę zużycia. 

3a. Produkty znajdujące się w Składzie stanowią własność Wykonawcy do chwili ich 
pobrania przez Odbiorcę. 

4. Płatność następowała będzie po wykorzystaniu  urządzenia na podstawie raportu zużycia. 
5. Produkty w Składzie będą przez Odbiorcę przechowywane bezpłatnie.  
5a. Odbiorca zobowiązuje się przechowywać produkty w Składzie w odpowiednich 

warunkach, w szczególności zabezpieczając je przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 
przypadkową utratą. 

6. Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. Dostawca zobowiązuje się do 

przyjęcia zwrotu wadliwych lub uszkodzonych, w tym w wyniku transportu, produktów 
oraz do ich wymiany na swój koszt i ryzyko. 
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8. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na 
wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od odesłania wadliwego towaru przez 
Zamawiającego. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej. 

9. Dostawy materiałów zużywalnych odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający 
każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu lub 
poczty elektronicznej. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia materiałów 
zużywalnych to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy 
zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce 
dostawy oraz oczekiwana data dostawy.  

9a. Produkty, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane ze Składu przez 
Odbiorcę. W przypadku, gdyby Odbiorca posiadał w Składzie więcej niż jeden 
produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności 
produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. 

9b. Odbiorca zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, 
kontroli terminu ważności produktów pozostających w Składzie. 

10. Termin realizacji reklamacji wynosi 3 dni robocze od złożenia reklamacji. 
11. Wymagany termin ważności : min 12 miesięcy od dnia dostawy. 
 

– zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz udostępnionym zmodyfikowanym 
Załącznikiem numer 4 do SIWZ WSZ-EP-24/2020, zamieszczonym na stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 

 
W pozostałym zakresie zapisy SIWZ nr WSZ-EP-24/2020 nie zmieniają się. Zmodyfikowane 
Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-24/2020, uwzględniające powyższe zmiany Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl. 
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