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Wałbrzych, 19.06.2018 r.
DZPZ-530-Zp/52/PN-44/18

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy:
czy: przetarg nieograniczony
jednoprzedziałowa – Zp/52/PN-44
44/18

na

dostawę

endoprotez

stawu

kolanowego

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść
tre pkt. XVI SIWZ (ocena ofert) poprzez zmianę opisu
kryteriów oceny, ponadto zmienia Załącznik nr 3 do SIWZ § 3 projektu umowy. Dodatkowo zmienia
treść SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia
otwarci ofert..
1. Rozdział XVI SIWZ - Ocena ofert po zmianie otrzymuje brzmienie:
1)

Oceny ofert będzie
dzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający
Zamawiaj
może żądać
od Wykonawców wyjaśnie
śnień dotyczących treści złożonych
onych ofert oraz dokona
dokonać poprawek
oczywistych
stych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie
zawiadamiającc o tym Wykonawc
Wykonawcę,, którego oferta została poprawiona. Zamawiaj
Zamawiający odrzuci
ofertę zawierającą błędy
dy w obliczeniu ceny.

2)

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert
na podstawie następujących
ących kryteriów:
Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

60 %

Termin dostarczenia zestawu od daty
zamówienia
2.

do 12 godzin – 40 pkt.

40%

od 13 godzin do 18 godzin – 20 pkt.
24 godzin – 0 pkt.
Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:
Cena najniższa
sza otrzymuje automatycznie 60 pkt.
Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej
wy
cenie:
Cena najniższa z oferty a
--------------------------------x 60 pkt. = ilość punktów dla oferty ocenianej
Cena wyższa
sza z oferty ocenianej
o wyższej cenie
3) Zamawiający
cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym
lonym w niniejszej specyfikacji i została ocen
oceniona
iona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru.
4) Zamawiający
cy po wyborze oferty informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
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- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając
podaj nazwę albo imię i nazwisko, siedzib
siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli
eli jest miejscem wykonywania działalno
działalności
ci wykonawcy, którego ofert
ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
je
są
miejscami wykonywania działalności
działalno
wykonawców, którzy złożyli
yli oferty, a tak
także punktację
przyznaną ofertom w każdym
dym kryterium oceny ofert i łłączną punktację,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne
ktyczne i prawne oraz zamieści informację na stronie internetowej
internetowej- BIP.
5) Zamawiający
cy wezwie Wykonawcę,
Wykonawc , którego oferta została wybrana do podpisania w okre
określonym
terminie umowy, jednak nie krótszym niż
ni 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
i nie później niż przed upływem terminu związania
zwi
ofertą.
6) Wykonawca,
awca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany,
zobowi zany, w terminie podanym w
powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym
zał
do SIWZ.
7) Jeżeli
eli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających
ubiegaj
się o udzielenie zamów
zamówienia
zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia
przedło
umowy regulującej
cej ich współpracę
współpracę.
cznik nr 3 do SIWZ § 3 po zmianie otrzymuje brzmienie:
2. Załącznik
§3
1.Wykonawca zobowiązuje sięę dostarczać
dostarcza towar o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres
obowiązywania
zywania umowy na podstawie zamówie
zamówień składanych przez Zamawiają
Zamawiającego faxem, pocztą
elektroniczną lub telefonicznie.
2.Wykonawca zobowiązuje sięę do dostawy instrumentarium implantów w terminie do ………...godzin
………..
od daty złożenia zamówienia.
zany dostarczyć
dostarczy Zamawiającemu instrukcję użytkowania
ytkowania instrumentarium
3. Wykonawca jest zobowiązany
do implantów.
4. Wykonawca zobowiązuje
zuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego
Zamawiaj
oraz
dostarczenia materiałów informacyjnych o danym typie zespolenia.
3. Rozdział XIII SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:
Miejsce i termin składania ofert
1)

Oferty można składaćć w siedzibie Zamawiaj
Zamawiającego – Dział Zamówień
Zamówie Publicznych i
Zaopatrzenia - w terminie do dnia 28.06.2018 r. do godziny 09 : 00

2)

Oferta złożona
ona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego
okre lonego w art. 84 ust. 2
ustawy Pzp.
4. Rozdział XIV SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin otwarcia ofert
1)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiaj
Zamawiającego bud. C w bibliotece
ce (Sali konferencyjnej) w
dniu 28.06.2017r.
r. o godz. 09 : 15

2)

Wykonawcy mogą uczestniczy
uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
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3)

Bezpośrednio
rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj
Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
przeznaczy na
sfinansowanie zamówienia.
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