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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, 13.09.2019 r. 
WSZ-EP-33/911/2019 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni radiologii 
zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 
WSZ-EP-33/2019: 
 
I. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ 33/2019 – Formularz oferty poprzez 
dopisanie punktu 1 przed słowami: „Odpowiadając na ogłoszenie….”  oraz zmianę daty w ppkt 2 )  
z 15.11.2019 r na 13.12.2019 r. 
 
Pozostałe zapisy załącznika nr 1 bez zmian.  
 
II. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 33/2019 – Zestawienie wymaganych 
parametrów technicznych dotyczących angiografu z funkcją tomografii operacyjnej poprzez : 
 
1. zmodyfikowanie parametrów opisanych  w pozycji 30, która otrzymuje brzmienie: 
 

30. Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką 
 
2. zmodyfikowanie parametrów opisanych  w pozycji 104, która otrzymuje brzmienie: 
 

104. 

Dwufazowy   skan rotacyjny umożliwiający wykonanie rekonstrukcji 3D 
niskokontrastowych w fazie tętniczej   podczas obrotu ramienia w jednym kierunku   oraz 
w fazie opóźnionej w trakcie powrotu ramienia do pozycji początkowej   z możliwością 
regulacji opóźnienia pomiędzy fazami   na pulpicie sterującym przez operatora, z 
zachowaniem jałowości. 

 
Pozostałe parametry załącznika nr 2 bez zmian.  
 
III. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie: 
 

 § 1  PRZEDMIOT UMOWY, poprzez dopisanie ust. 9 o brzmieniu: 

 
„9.   Wykonawca jest obowiązany wykonać dokumentację etapami, opracowując  
        w kolejności: 
· koncepcję rozwiązań (opis założeń), 
· projekt budowlany, 
· projekty wykonawczy i specyfikacja techniczna. 
Każdy z etapów opracowanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
bezpośrednio do Zamawiającego (1 egz. wersja papierowa i 1 kpl wersji elektronicznej), 
który ją sprawdzi i wyda opinię w czasie do 3 dni na koncepcję rozwiązań, 3 dni roboczych 
na projekt budowlany i 7 dni na projekt wykonawczy i specyfikację techniczną.” 
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 § 4 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który otrzymuje brzmienie: 
 

Strony ustalają termin realizacji umowy: ..…    (zgodnie ze złożoną ofertą) – najpóźniej do 
dnia 13.12.2019r. 

 §7 ust. 4 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 

2) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych przez min. 10 lat od 
daty dostawy  na terenie Polski z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania 
okres ten wynosi lat 5. 
 

IV. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 33/2019 w zakresie: 
 
 punktu 6, który otrzymuje brzmienie: 
 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – najpóźniej do dnia 13.12.2019 roku, zgodnie 
z kryterium oceny ofert. 

 
 punktu 13, który otrzymuje brzmienie: 
 
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Termin składania ofert: do dnia 01.10.2019r. do godziny: 10:00 
 
2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2019r. o godzinie 11:00 w świetlicy Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (pokój nr 3/8). 

 
 Punktu 15, który otrzymuje brzmienie: 
 
15.  KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 
15.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria: 
 

1)   cena (C) – waga 60 % 
2) termin wykonania zamówienia (TW) – waga 10 % 
3) termin gwarancji sprzętu medycznego (TG) – waga 30% 

 
15.1.1 Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.  
Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: 
 C min 
 

C = 
C o 

x 60 pkt 

gdzie:      C min  – cena brutto oferty najtańszej 
 
 
 

C o 
– cena brutto oferty ocenianej 
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15.1.2. Kryterium termin wykonania zamówienia (TW) będzie rozpatrywane na podstawie terminu 
wykonania podanego przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Termin wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Ilość punktów 

13.12.2019r 0 pkt 
12.12.2019r 2,5 pkt 
11.12.2019r 5 pkt 
10.12.2019r 7,5 pkt 
09.12.2019r 10 pkt 

 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie konkretny termin wykonania zamówienia. 
Maksymalny termin wykonania zamówienia to 13.12.2019r 
Wskazanie terminu wykonania zamówienia późniejszego niż 13.12.2019r spowoduje odrzucenie 
oferty.  
Nie wpisanie w ofercie żadnego terminu wykonania zamówienia albo wpisanie w sposób 
uniemożliwiający odczytanie wpisanego terminu wykonania zamówienia będzie traktowane jako 
zadeklarowanie terminu wykonania zamówienia 13.12.2019r 
Czas wykonania zamówienia  krótszy niż 09.12.2019r będzie dla potrzeb obliczenia punktacji 
traktowany jako 09.12.2019r. 
 
15.1.3. Kryterium termin gwarancji sprzętu medycznego (TG) będzie rozpatrywane na podstawie 
terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie.  
 
Ocena ofert w kryterium termin gwarancji sprzętu medycznego nastąpi według następującego 
wzoru: 
 
 GB 
 

G = 
GN 

x 30 pkt 

gdzie:      GB  – gwarancja badanej oferty 
 GN – gwarancja najwyższa 
 
Punkty zostaną wyliczone według zasady:  
 
Zamawiający wymaga  terminu gwarancji  minimum 24 miesięcy. 
Zamawiający wymaga wpisania terminu gwarancji w miesiącach (tzn. wskazania cyfrowo ilości 
miesięcy). 
Wskazanie terminu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. 
Zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie termin gwarancji powyżej 36 miesięcy będzie dla 
obliczenia punktacji traktowany jako 36 miesięcy.  
W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę terminu gwarancji albo braku możliwości odczytania 
wpisanego terminu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny termin 
gwarancji, tj. 24 miesięcy. 
15.1.4. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny 
najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertą odbędzie się w oparciu o 
następujący wzór: 

Ocena oferty = C+TW+TG 
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W pozostałym zakresie zapisy SIWZ WSZ-EP-33/2019 nie zmieniają się. 
 
Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-33/2019, uwzględniające powyższe zmiany 
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
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