Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, dn. 15.05.2018 r.
Znak sprawy: ZP/220/35/18
w sprawie: dostawy materiałów okulistycznych dla Bloku Operacyjnego Klinik Okulistycznych SPSK-2
w Szczecinie.

Modyfikacja SIWZ nr 1

Zamawiający w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia
2017.08.22) dokonuje modyfikacji SIWZ w taki sposób, że:

I. w Rozdziale I SIWZ:
- w pkt V wykreśla zapis:
“Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych i dla zadań: 1 oraz
6-11 jest jednym z kryteriów oceny ofert. Bieg terminu realizacji liczony jest od pierwszego dnia roboczego,
przypadającego po dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.”

i w to miejsce wprowadza zapis w brzmieniu:
“Termin realizacji zamówienia częściowego jest jednym z kryteriów ocen dla zadań 1 oraz 6-11 i wynosi
maksymalnie:
- 5 dni roboczych dla zadań 6-11,
- 20 dni roboczych dla zadania 1.
Bieg terminu realizacji liczony jest od pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu złożenia zamówienia
faksem lub e-mailem.”

- w pkt XV wykreśla zapis:
“DLA ZADAŃ 1, 6-11:
1. cena brutto – 90%,
2. termin dostaw cząstkowych – 10%
Kryterium 1 (cena brutto) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 90% x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (termin dostaw cząstkowych) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 10% x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej
UWAGA: termin realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od pierwszego
dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.
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Wykonawcy zobowiązani są podać termin realizacji zamówień częściowych w pełnych dniach roboczych.
Niedopuszczalne jest podawanie terminu w godzinach.
Oferty, w których termin realizacji dostaw częściowych wynosić będzie więcej niż 5 dni roboczych, będą
podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu dostawy cząstkowej Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca złożył ofertę z maksymalnym terminem realizacji zamówień cząstkowych

i w to miejsce wprowadza zapis w brzmieniu:
“DLA ZADAŃ 6-11:
1. cena brutto – 90%,
2. termin dostaw cząstkowych – 10%
Kryterium 1 (cena brutto) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 90% x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (termin dostaw cząstkowych) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 10% x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej
UWAGA: termin realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od pierwszego
dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.
Wykonawcy zobowiązani są podać termin realizacji zamówień częściowych w pełnych dniach roboczych.
Niedopuszczalne jest podawanie terminu w godzinach.
Oferty, w których termin realizacji dostaw częściowych wynosić będzie więcej niż 5 dni roboczych, będą
podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu dostawy cząstkowej Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca złożył ofertę z maksymalnym terminem realizacji zamówień cząstkowych.

DLA ZADANIA 1:
1. cena brutto – 90%,
2. termin dostaw cząstkowych – 10%
Kryterium 1 (cena brutto) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 90% x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (termin dostaw cząstkowych) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 10% x 100]
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Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej
UWAGA: termin realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie 20 dni roboczych, liczonych od
pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.
Wykonawcy zobowiązani są podać termin realizacji zamówień częściowych w pełnych dniach roboczych.
Niedopuszczalne jest podawanie terminu w godzinach.
Oferty, w których termin realizacji dostaw częściowych wynosić będzie więcej niż 20 dni roboczych, będą
podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu dostawy cząstkowej Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca złożył ofertę z maksymalnym terminem realizacji zamówień cząstkowych.”

- w pkt XVI wykreśla zapis:
“2. Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2018 r. o godz. 10.30.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, w Dziale Zamówień
Publicznych, budynek Działu Technicznego (M), pok. nr 11.”

i w to miejsce wprowadza zapis w brzmieniu:
“ 2. Termin składania ofert upływa dnia 23.05.2018 r. o godz. 10.30.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, w Dziale Zamówień
Publicznych, budynek Działu Technicznego (M), pok. nr 11.”

II. w Rozdziale II SIWZ Wzór umowy:
- w treści § 3 wykreśla zapis:
“§ 3
dotyczy zadań 1, 6-11
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego
Zamawiającego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 14.30 w ciągu … (max. 5) dni roboczych. Termin dostawy liczy się od pierwszego
dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.”

i w to miejsce wprowadza zapis w brzmieniu:
“§ 3
dotyczy zadań 1, 6-11
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego
Zamawiającego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 14.30 w ciągu*):
a)
b)

… (max. 20) dni roboczych dla zadania 1,
… (max 5) dni roboczych dla zadań 6-11.

Termin dostawy liczy się od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.”
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III. W konsekwencji powyższego zmianie ulega również formularz oferty w zakresie dotyczącym tabel
dotyczących zadań 1 oraz 6-11.

Zamawiający zamieści zmodyfikowane SIWZ oraz formularz oferty na swojej stronie internetowej (zmiany
zostały naniesione czerwoną czcionką).

Jednocześnie zamawiający wyznacza nowe terminy w postępowaniu:
- termin składania ofert: do 23.05.2018 r. do godz. 10.30,
- termin otwarcia ofert: 23.05.2018 r. o godz. 11.00.
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania ofert.

Z poważaniem,

………………………………
DYREKTOR SPSK-2

Sporządziła: K. Rogiewicz
Dział Zamówień Publicznych
SPSK-2 w Szczecinie
Tel 91 466 10 88, fax 91 466 11 13
zamowienia@spsk2-szczecin.pl
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