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MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 

sukcesywną gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT. 

 

 Zamawiający, Politechnika Warszawska, Laboratorium Centralne CEZAMAT, działając na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  W związku z tym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ. 

 

Pkt 16.2.2. SIWZ, jest: 

16.2.2. Cena za dzierżawę butli określona zostanie w wysokości stawki miesięcznej za dzierżawę 

1 butli oraz w łącznej wysokości z uwzględnieniem 12-miesięcznego okresu dzierżawy (cena 

jednostkowa za 1 butlę x liczba butli x 12 miesiące). 

Zastępuje się zapisem: 

16.2.2. Cena za dzierżawę butli określona zostanie w wysokości stawki miesięcznej za dzierżawę 

1 butli oraz w łącznej wysokości z uwzględnieniem 24-miesięcznego okresu dzierżawy (cena 

jednostkowa za 1 butlę x liczba butli x 24 miesiące). 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy – § 2 ust. 7 jest: 

 7. Dostawa odbywać się będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00. 

Zastępuje się zapisem: 

 7. Składanie zamówień przez Zamawiającego oraz dostawa gazu przez Wykonawcę odbywać się 

będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00.-16.00. 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy – § 3 ust. 5 jest: 

 5. Dzierżawa butli obejmuje okres, w jakim Zamawiający sukcesywnie wykorzysta dany gaz. 

 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakończeniu okresu dzierżawy poszczególnych butli. 

 Informacja może zostać przesłana za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem. 

Zastępuje się zapisem: 

5. Dzierżawa butli obejmuje okres, w jakim Zamawiający sukcesywnie wykorzysta dany gaz. 

 Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zakończeniu okresu dzierżawy poszczególnych 
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 butli. Informacja zostanie przesłana za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem. 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy – § 4 ust. 8 jest: 

 8. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez przedstawicieli stron 

 dowodu dostawy zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 7 umowy. 

Zastępuje się zapisem: 

8. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez przedstawicieli 

 stron dowodu dostawy zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 8  umowy. 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy – § 6 ust. 3 jest: 

 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. Okres gwarancji 

 równy jest okresowi stabilności danego gazu. Gwarancja obowiązuje do momentu zwrotu butli 

 przez Zamawiającego, z wyłączeniem butli zwróconych w ramach reklamacji. 

Zastępuje się zapisem: 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. Okres gwarancji 

 równy jest okresowi stabilności danego gazu, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2. Gwarancja obowiązuje do 

 momentu zwrotu butli przez Zamawiającego, z wyłączeniem butli zwróconych w ramach 

 reklamacji oraz gazów, które znajdują się u Zamawiającego w okresie dłuższym niż gwarantowany 

 przez Wykonawcę okres stabilności produktu. 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy – § 6 ust. 5 jest: 

5. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 

 dni roboczych od dnia powiadomienia.  

 Zastępuje się zapisem: 

5. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Zamawiającego niezwłocznie nie później niż  

 w terminie 14 dni od dnia odebrania od Zamawiającego zwróconych w ramach reklamacji butli. 
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