Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin 28-04-2014 r.
Znak sprawy: ZP/220/27/14
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalację i
uruchomienie aparatu RTG przewoźnego z ramieniem „C” do badań i zabiegów
naczyniowych.

MODYFIKACJA SIWZ NR 3
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający
informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ.
Modyfikacja polega na:
I.
Zmianie opisu zamówienia. Załącznik nr 5 do formularza oferty (opis przedmiotu zamówienia)
otrzymuje nowe brzmienie. Zamawiający do niniejszej modyfikacji załącza ZMODYFIKOWANY –
III z dn. 28.04.2014 r. Załącznik nr 5 do formularza oferty.
II.
Rozdział I pkt. XVII otrzymuje brzmienie:
„Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
1. Cena brutto
- 60%
2. Parametry techniczne
- 40%
Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 60% x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)

Kryterium 2 (parametry techniczne):
L.P.

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE

PARAMETRY
WYMAGANE

1.
Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C

2.

≥ 20 cm
Podać

Ruch wzdłużny zmotoryzowany

TAK/NIE
Podać

Możliwość zapamiętania pozycji ramienia „C” do
zabiegu

TAK,
Podać ilość
pozycji

Możliwość pochylania monitorów dotykowych
zamontowanych na wózku z ramieniem C -pochylenie
przód/tył

TAK/NIE
Podać

3.

4.

ILOŚĆ PUNKTÓW
równe 20 cm – 0 pkt.,
za każde kolejne 5 cm powyżej
20 cm - 1 pkt,
np. 25 cm – 1 pkt.,
30 cm – 2 pkt. itd.
Tak – 10 pkt.,
Nie – 0 pkt.
równe 1 pozycji – 0 pkt.,
za każdą kolejną pozycję - 5
pkt.,
np. 2 pozycje – 5 pkt.,
3 pozycje – 10 pkt. itd.
Tak – 2 pkt.,
Nie – 0 pkt.
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5.

Możliwość wykonywania ruchów motorowych
ramienia C z zachowaniem izocentrum

TAK/NIE
Podać

6.
Pojemność cieplna kołpaka anody

7.

8

System antykolizyjny mechaniczny, skutkujący
natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili
natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy
generatora z elementami stołu)
Detektor zabezpieczony systemem antykolizyjnym,
bezdotykowym, opartym na kontroli dystansu do
obiektów (pacjent, metalowe instrumenty, stół),
skutkujący zatrzymaniem ruchu przed dotknięciem
obiektu.

≥ 2500 kHU
Podać

TAK/NIE
Podać

Tak – 5 pkt.,
Nie – 0 pkt.

TAK/NIE
Podać

Tak – 5 pkt.,
Nie – 0 pkt.

≥ 600:1
Podać

równe 600:1 – 0 pkt.,
za każdą kolejne 100:1 – 1 pkt.,
np. 700:1 – 1 pkt,
800:1 – 2 pkt. itd.

9.
Kontrast monitorów

Tak – 15 pkt.,
Nie – 0 pkt.
równe 2500 kHU – 0 pkt.,
za każdą kolejne 1000 kHU - 1
pkt.,
np. 3500 kHU – 1 pkt,
4500 kHU – 2 pkt. itd.

Ocena parametrów technicznych zostanie dokonana przez członków komisji na podstawie informacji o
parametrach technicznych oferowanego sprzętu, podanych przez wykonawcę w załączniku nr 5 do
formularza oferty, o którym mowa w Rozdz. I pkt. XIV ppkt. 3 lit f SIWZ.
Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium 2 – Parametry techniczne – będzie wyliczona z
zastosowaniem poniższego wzoru:
Ilość punktów
Oferta badana
uzyskanych przez
=
---------------------------------------------------- x 40% x 100
badaną ofertę
Oferta z największą ilością punktów

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana ta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów
wynikających z przyjętych kryteriów, obliczony według zasad jednakowych dla wszystkich ofert i uzyska
największą ilość punktów.”

Zamawiający niniejszym pismem wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na
dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:
- składanie ofert do 21.05.2014 r. do godz. 09.30,
- otwarcie ofert: 21.05.2014 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą modyfikację podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem
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