Wałbrzych, dnia 02.03.2020r.
DZPZ-530-Zp/9/PN-9/20
ZMIANA TREŚCI SIWZ
„Dostawa:Fiksatory do siatek, czyściki do koagulacji, elementy do ultradźwiękowego aspiratora,
dren Kher, worki laparaskopowe, dreny z filtrem, marker sterylny do skóry, kaniule do termolezji,
rurki tracheotomijne, rurki intubacyjne, rurka ustno-gardłowa, linia próbkująca do monitorowania
stężenia gazów, zestaw do przetaczania krwi, czujnik SpO2, odczynniki do analizatora parametrów
krytycznych, zestawy współpracujące z pompami objętościowymi, elektrody do koagulacji, sprzęt do
fakoemulsyfikacji, szczotka do mycia rąk, proteza kości sklepienia czaszki”. - Zp/9/PN-9/20
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść SIWZ.
1. Pkt.XIII SIWZ otrzymuje brzmienie:
Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać na platformazakupowa.pl - w terminie do dnia 18.03.2020 r. do godziny 08:45
2. Pkt. IVX SIWZ otrzymuje brzmienie:
1)
2)
3)
4)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w w Sali konferencyjnej przy Sekretariacie
dniu 18.03.2020 r. o godz. 10:00
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania ofert na
platformazakupowa.pl

3. Pkt. XVI SIWZ otrzymuje brzmienie:
1)

2)

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą
błędy w obliczeniu ceny.
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:
Dla pakietów nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

60 %

1

2.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla
zamówień bieżących liczony od momentu
przyjęcia zamówienia:
powyżej 2 do 3 dni- 40 pkt.
4 dni - 20 pkt.
5 dni - 0 pkt.

40 %

Dla pakietu nr: 20
Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

60 %

2.

3.

Dla poz. 1,2,3,4,5
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla
zamówień bieżących liczony od momentu
przyjęcia zamówienia:
powyżej 2 do 3 dni- 40 pkt.
4 dni - 20 pkt.
5 dni - 0 pkt.
Dla poz. 6
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla
zamówień bieżących liczony od momentu
przyjęcia zamówienia:
do 10 dni- 5 pkt.
Od 11 do12 dni - 3 pkt.
Od 13 do 14 dni - 0 pkt.

35 %

5%

4. Zał. Nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 2 do SIWZ - zmiana

.......................................
(Wykonawca)

.......................................
(miejscowość i data)

OFERTA
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU
Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa:Fiksatory do siatek,
czyściki do koagulacji, elementy do ultradźwiękowego aspiratora, dren Kher, worki
laparaskopowe, dreny z filtrem, marker sterylny do skóry, kaniule do termolezji, rurki
tracheotomijne, rurki intubacyjne, rurka ustno-gardłowa, linia próbkująca do monitorowania
stężenia gazów, zestaw do przetaczania krwi, czujnik SpO2, odczynniki do analizatora
parametrów krytycznych, zestawy współpracujące z pompami objętościowymi, elektrody do
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koagulacji, sprzęt do fakoemulsyfikacji, szczotka do mycia rąk, proteza kości sklepienia czaszki”

- nr Zp/9/PN-9/20.
informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
1.

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
..................................................................................................................................

2.

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................
REGON: .............................................

NIP: .............................................

Numer telefonu ..................................... Numer teleksu /fax .....................................
e-mail…………………………………..
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem :
T / N
3.

Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie
formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr …….. (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę)
:
„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................
................................................................................... złotych),
podatek VAT – …….. %: .................. PLN,
„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................
.................................................................................................... złotych).
4.
5.

Gwarantujemy ……. dniowy* termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących
liczony od momentu przyjęcia zamówienia .
Gwarantujemy ……. dniowy** termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących
liczony od momentu przyjęcia zamówienia .
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Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):
1.
2.
3.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)
.................................................................
(podpis Wykonawcy lub osób
upoważnionych
przez Wykonawcę)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Stanisław Stążka
Data: 2020.03.02 11:06:57 CET

* (maksymalny termin dostawy dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia
5 dni ) - dotyczy pakietów nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 oraz 20 poz. 1,2,3,4,5
** (maksymalny termin dostawy dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia
14 dni ) - dotyczy pakietu nr 20 poz. 6
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