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Konin, .09.09.2019 r. 

WSZ-EP-32/890/2019 

  

 

MODYFIKACJA SIWZ 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń  
i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-32/2019. 

  Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-
EP-32/2019: 

 

I. Zmiany następują w SIWZ WSZ-EP-32/2019 w punkcie 13 oraz 15: 

 

 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Termin składania ofert: do dnia 25.09.2019 r., do godziny: 10:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2019 r., o godzinie 11:00, w świetlicy WSZ w Koninie, 

ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8) 
 15. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

15.1.2 Kryterium termin dostawy (TD) będzie rozpatrywane na podstawie okresu wskazanego przez 
Wykonawcę w ofercie. 
Ocena ofert w kryterium termin dostawy nastąpi według następującego wzoru: 
 
 TN 

 
T = 

TB 
x 20 pkt 

 
gdzie:   TB  – termin badanej oferty 
 TN – termin najkrótszy 
 

Maksymalny termin dostawy dla pakietów nr 2,3,4,5,6,7,8,9 wynosi 35 dni od dnia zawarcia 
umowy, a dla pakietu nr 1 wynosi 70 dni od dnia zawarcia umowy. 

Zamawiający wymaga podania terminu w dniach (tzn. wskazania cyfrowo ilości dni). 

Wskazanie terminu dłuższego niż: 
* 35 dni dla pakietów nr 2,3,4,5,6,7,8,9 
* 70 dni dla pakietu nr 1 spowoduje odrzucenie oferty. 
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W przypadku nie wpisania terminu dostawy albo braku możliwości odczytania wpisanego  terminu 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy, tj. do 35 dni dla 
pakietów nr 2,3,4,5,6,7,8,9 bądź do 70 dni dla pakietu nr 1 
 

Zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie terminu poniżej 20 dni będzie dla obliczenia punktacji 
traktowane jako 20 dni. 

Maksymalna ilość punktów w zakresie tego kryterium wynosi 20 punktów. 

 

 

II. Zmiany następują również w załączniku nr 2 do SIWZ (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH) oraz w załączniku nr 3 do SIWZ (PROJEKT UMOWY NR 
32/2019), polegające na: 

 zmianach treści opisów, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ  
(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH), 

 
 modyfikacji zapisów w projekcie umowy w § 1 PRZEDMIOT UMOWY punkt nr 1,2, w § 4 

WARUNKI WYKONANIA UMOWY punkt nr 4,6,8 oraz § 5 OKRES I WARUNKI GWARANCJI ust. 4 
pkt. 1) 

 
 
W pozostałym zakresie zapisy nie zmieniają się. W zawiązku z modyfikacją  Zamawiający udostępni 
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl, www.platformazakupowa.pl, aktualne, 
zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-32/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: S. Skrycka 
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