Łaziska Górne dnia 01.12.2016 r.
Znak sprawy: RP.271.27.2016-1
Zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U.2015.2164 z późn. zm), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynku Przychodni Zdrowia
w Łaziskach Górnych przy Placu Ratuszowym ” - 2 części, znak sprawy RP.271.27.2016,
zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w następujący sposób:
1) zmiana kryteriów oceny ofert:
Zmienia się punkt 20.1 oraz punkt 20.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
które otrzymują brzmienie:
„Pkt 20.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
dotyczy 1 i 2 części zamówienia:
Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena (koszt)

60 %

2

Okres gwarancji

20 %

3

Termin płatności faktury

10%

4

Termin realizacji zamówienia

10%

20.2 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Dla 1 i 2 części zamówienia:
Nr
Wzór:
kryterium:
1

Cena (koszt)

- waga: 60 %

Liczba punktów = ( Cn/Cb ) * 100 * waga
gdzie: - Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cb - cena podana w badanej ofercie
2

Okres gwarancji (Gb)

- waga: 20 %

Okres gwarancji należy podać w latach i wypełnić odpowiednio pkt 1b
(2b) Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ.
Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na dostarczone
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wyposażenie nie może być krótszy niż 2 lata. Oferta wykonawcy który
zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 2 lata lub w ogóle nie określi
długości okresu gwarancji - zostanie odrzucona.
W przypadku, kiedy wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres
gwarancji 4 lata lub więcej – za kryterium nr 2 zostanie przyznana
maksymalna ilość punktów tj. 20 pkt.
Za kryterium nr 2, w zależności od zaoferowanego okresu gwarancji
zostanie przyznana punktacja w następujący sposób:
 okres gwarancji 2 lata - 0 pkt.
 okres gwarancji 3 lata - 10 pkt.
 okres gwarancji 4 lata i więcej - 20 pkt.
3

Termin płatności faktury – (podany w dniach)

4

Termin płatności faktury Wykonawca winien podać w dniach i wpisać
w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
UWAGA: Termin płatności faktury zaoferowany przez wykonawcę
nie może być krótszy niż 14 dni oraz nie dłuższy niż 30 dni.
W przypadku, gdy wykonawca poda termin płatności faktury krótszy
niż 14 dni lub dłuższy niż 30 dni, lub nie poda terminu płatności, oferta
zostanie odrzucona.
Za kryterium nr 3, w zależności od zaoferowanego terminu płatności
faktury zostanie przyznana punktacja w następujący sposób:
 14 do 20 dni - 0 pkt
 21 do 29 dni - 5 pkt
 30 dni - 10 pkt.
Termin realizacji zamówienia – (podany w tygodniach) waga 10 %

- waga 10 %

Termin realizacji zamówienia Wykonawca winien podać w tygodniach
i wpisać w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
UWAGA: Termin realizacji zamówienia zaoferowany przez
wykonawcę nie może być dłuższy niż 4 tygodnie od dnia zawarcia
umowy.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia
dłuższy niż 4 tygodnie lub nie poda w ogóle terminu realizacji
zamówienia, oferta zostanie odrzucona.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia
3 tygodnie lub krócej za kryterium nr 4 zostanie przyznana maksymalna
ilość punktów tj. 10 pkt.
Za kryterium nr 4, w zależności od zaoferowanego terminu realizacji
zamówienia zostanie przyznana punktacja w następujący sposób:
 do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt
 do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy - 10 pkt.
Każda część oceniana będzie osobno według wzoru:
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[(Cn/Cb) x 100 x 60 %] + Gb + TPFb+TRZb = P
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej,
Gb - ilość punktów wynikająca z zaproponowanego okresu gwarancji w ofercie badanej
TPFb- ilość punktów wynikająca z zaproponowanego terminu płatności faktury w ofercie
badanej
TRZb- ilość punktów wynikająca z zaproponowanego terminu realizacji zamówienia w
ofercie badanej
P - suma punktów uzyskanych przez ofertę badaną
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą
ilość punktów P.
2. W pkt 6 SIWZ Termin realizacji zamówienia, wpisuje się :
„Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
- część I zamówienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy (w zależności od zadeklarowanego
w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert
opisane w pkt 20 SIWZ)
- część II zamówienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy (w zależności od zadeklarowanego
w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert
opisane w pkt 20 SIWZ)”.
3. We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ ( dotyczącym części I i II
zamówienia) w § 5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„Rozliczenie za wykonany zakres umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną na
podstawie protokołu odbioru końcowego, płatną przelewem w terminie …….. dni od daty
otrzymania jej przez Zamawiającego”.
4. Zmianie ulega także treść formularza ofertowego ( załącznik nr 5 do SIWZ):
punkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - „Wyposażenie gabinetowe”
a. cena brutto za całość I części zamówienia: …………………..……………. zł
(słownie ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………),
w tym podatek VAT …………………... zł
(słownie ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………),
b. oświadczam, że udzielam ……… lat/a gwarancji na dostarczone wyposażenie
c. oferuję termin wykonania zamówienia …………….….. tygodnie od dnia zawarcia
umowy
d. deklaruję termin płatności faktury wynoszący .................. dni
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*zaoferowany termin płatności faktur nie może być krótszy niż 14 dni oraz nie dłuższy niż 30 dni

2) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – „Wyposażenie medyczne”
a. cena brutto za całość II części zamówienia: …………………..……………. zł
(słownie ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………),
w tym podatek VAT …………………... zł
(słownie ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………),
b. oświadczam, że udzielam ……… lat/a gwarancji na dostarczone wyposażenie
c. oferuję termin wykonania zamówienia …………….….. tygodnie od dnia zawarcia
umowy
d. deklaruję termin płatności faktury wynoszący .................. dni
*zaoferowany termin płatności faktur nie może być krótszy niż 14 dni oraz nie dłuższy niż 30 dni

”

W związku ze zmianą treści formularza ofertowego, w załączeniu przekazuję aktualny
obowiązujący formularz oferty stanowiący załącznik nr 5A do SIWZ.
Jednocześnie informuję, że działając na podstawie art. 38 ust. 12a ustawy Prawo zamówień
publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.12.2016 r. do godziny
10:00, natomiast termin otwarcia ofert ustala się na dzień 12.12.2016 r. na godzinę 10:15.
W związku z powyższym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wprowadza się następujące zmiany:
1. W punkcie 15.2 SIWZ skreśla się słowa: „do dnia 08.12.2016 r. do godz. 10:00”,
a wpisuje się słowa: „do dnia 12.12.2016 r. do godz. 10:00”,
2. W punkcie 17.11 SIWZ skreśla się słowa: „nie otwierać przed 08.12.2016 r. godz.
10:30”, a wpisuje się słowa: „nie otwierać przed dniem 12.12.2016 r. godz. 10:15”.
3. W punkcie 18.1 SIWZ skreśla się słowa: „do dnia 08.12.2016 r. do godz. 10:00”,
a wpisuje się słowa: „do dnia 12.12.2016 r. do godz. 10:00”,
4. W punkcie 18.3 SIWZ skreśla się słowa: „w dniu 08.12.2016 r. o godz. 10.30”,
a wpisuje się słowa „w dniu 12.12.2016 r. o godz. 10.15”.
Zamawiający ponadto informuje, że działając na podstawie art.38 ust. 4a pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu, publikując w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 1 grudnia 2016 r. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”. Zmiana
ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego
www.bip.laziska.pl oraz w siedzibie zamawiającego.
…………………………………………….
Załączniki:
- Załącznik nr 5A do SIWZ- zaktualizowany „Formularz oferty”
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