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Konin, 05.05.2020r. 

WSZ-EP-18/419/2020     
                           

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę płynów 
infuzyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie,  nr sprawy WSZ-EP-18/2020 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-
18/2020: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 18/2020 w punkcie numer  15.  KRYTERIA 
WYBORU OFERTY 
 

15.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria: 
 

1) cena (C) – waga 60 % 
2) termin dostawy  (D)– waga 30 % 
3) termin reklamacji (R) – waga 10% 
 

15.2 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 

 

15.3. Kryterium termin dostawy (D) będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego przez 
Wykonawcę w ofercie.  
 
Zamawiający wymaga podania terminu w dniach roboczych (tzn. wskazania cyfrowo ilości dni), przy 
czym termin ten może wynosić: 
3 dni robocze – 0 pkt  
2 dni robocze – 20 pkt  
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1 dzień roboczy – 30 pkt  
 
Wskazanie terminu dłuższego niż 3 dni spowoduje odrzucenie oferty. 
Niepodanie w ofercie terminu dostawy będzie traktowane jako zaoferowanie terminu 3-dniowego. 
 
15.4. Kryterium termin reklamacji (R) będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego przez 
Wykonawcę w ofercie.  
 
Zamawiający wymaga podania terminu w dniach roboczych (tzn. wskazania cyfrowo ilości dni), przy 
czym termin ten może wynosić: 
3 dni robocze – 0 pkt  
2 dni robocze – 5 pkt  
1 dzień roboczy –10 pkt  
 
Wskazanie terminu dłuższego niż 3 dni spowoduje odrzucenie oferty. 
Niepodanie w ofercie terminu reklamacji będzie traktowane jako zaoferowanie terminu 3-dniowego. 

 
15.5. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny 
najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o 
następujący wzór: 
 

Ocena oferty = C+D+R 
 

II.  Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 18/2020 w następującym zakresie: 

1. Punkt 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1.Termin składania ofert: do dnia  21.05.2020r., do godziny: 10:00 
 

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.05.2020r., o godzinie  11:00. 
 

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ WSZ-EP-18/2020 nie zmieniają się. 
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