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    Znak sprawy:                                                                                  Data:  
EP/220/27/2017/6     07.07.2017r. 
                                                     
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/27/2017, pn. Dostawa i instalacja sprzętu w 
ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań 
Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie w zakresie 
ratownictwa medycznego”  

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 
Zamawiający dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

Zamawiający modyfikuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzone pismem 
EP/220/27/2017/5 w dniu 05.07.2017r. na następujące: 

 
� w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
 
1. w rozdziale IV  Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: 

 
„Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do: 

(dotyczy zadań nr 1-10, 12-18) – do dnia 30 października 2017 r. 
(dotyczy zadania nr 11) – zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny 
ofert), nie późniejszym jednak niż 30 dni od dnia podpisania umowy.” 

 
2. w rozdziale XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1.Wybór oferty najkorzystniejszej dla każdej z części zamówienia, zostanie dokonany według: 
 

Dotyczy zadań nr 1-10, 12-18  
 1) cena – 60 %  
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  

najniższa cena  
C = -------------------------------------- x 60  

cena w ofercie ocenianej  
 
2) Parametry jakości   (pozacenowe)- 20 % (dla zadań 1-10 i 16) 
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Sposób przyznania punktów w kryterium „parametry jakości”:  

 

                                suma punktów za parametry jakości w ofercie ocenianej 
                  PJ =  ------------------------------------------------------------------------- x 20 
                                    największa suma punktów za parametry jakości  
 
Przyznane przez Zamawiającego punkty za parametry jakości w ofercie ocenianej zostaną 
naliczone zgodnie z wypełnionym przez Wykonawcę formularzem Parametry oceniane, z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr od 1B.1 i/lub do 1B.10  i 1B.16 do 
SIWZ - do zadań, na które składana jest oferta. 

 

3) termin dostawy   - 20% (zadania 12-15, 17, 18) 

Termin dostawy  liczony od daty podpisania umowy:  
30 dni-  0 pkt 
od  25 do 29 dni  - 5 pkt 
od  15 do 24 dni - 10 pkt 
od  11 do 14 dni - 15 pkt 
do  10 dni   -  20 pkt 
przy czym maksymalny termin dostawy to 56 dni 

 

4) Okres gwarancji – 20% 
Sposób przyznania punktów w kryterium” okres gwarancji” 
Przyznane przez Zamawiającego punkty za parametry jakości w ofercie ocenianej zostaną 
naliczone zgodnie z wypełnionym przez Wykonawcę formularzem Parametry oceniane, z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr od 1B.1 i/lub do 1B.18  do SIWZ 
-do zadań, na które składana jest oferta (z wyłączeniem zadania nr 11).  

 
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + P lub TD + G 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
P – punkty uzyskane w kryterium „Parametry jakości”, 
TD – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”, 
G – punkty uzyskane w kryterium „gwarancja”, 
 

 
Dotyczy zadania nr 11  

1) cena – 60 %  
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  

najniższa cena  
C = ----------------------------------- x 60  

cena w ofercie ocenianej 
 
2) Termin dostawy – 40 % 
Sposób przyznania punktów w kryterium” termin dostawy” 
- dla terminu dostawy wynoszącego 30 dni –   0 pkt 

- dla terminu dostawy wynoszącego od 25 do 29 dni –   10 pkt 

- dla terminu dostawy wynoszącego od 15 do 24 dni –   20 pkt 
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- dla terminu dostawy wynoszącego od 11 do 14 dni –   30 pkt 

- dla terminu dostawy wynoszącego do 10 dni –   40 pkt 

przy czym maksymalny termin dostawy to 30 dni. 

Przyznane przez Zamawiającego punkty ofercie ocenianej zostaną naliczone zgodnie z 
wypełnionym przez Wykonawcę formularzem Parametry oceniane. 

 
 

� w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ: 
 

1. w § 2 Termin i warunki wykonania Przedmiotu Umowy, ust 1 i 1.1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1.(dotyczy zadań nr 1-10, 12-18) Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w terminie do 
30 października 2017 r.  
1.1  (dotyczy zadania nr 11) Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w terminie do 30 dni 
(kryterium oceny ofert – zgodnie z Ofertą) od dnia podpisania Umowy.” 

 
 

� w załączniku nr 1B.18 do SIWZ – parametry oceniane dla zadania 18: 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1B.18 do SIWZ – Paramatry 
oceniane, która została zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego ww.spwsz.szczecin.pl 
w zakładce „załączniki”. 
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