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Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych na potrzeby Pracowni 
Patomorfologii, Mikrobiologii, Cytogenetyki i Alergologii SPSK-2 PUM, 
 
 

Modyfikacja SIWZ 
 

W związku z omyłkami pisarskimi, które wkradły się do SIWZ, Zamawiający niniejszym pismem 
dokonuje MODYFIKACJI SIWZ w Rozdziale nr I w ni żej wymienionym zakresie: 

 

Pkt. X. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ  
 
Wykreśla się punkt 2, który otrzymuje nowe brzmienie:  
 
2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert tj. do końca dnia 31.08.2018 r. (termin składania ofert wynosi  41 dni i 
zgodnie z art. 43 ust 2 PZP liczony jest od dnia przekazania w dniu 10.08.2018 r.  ogłoszenia 
UOPWE). 
 
Pkt. XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
 z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 1pkt 13 PZP) 
 

W zakresie zadań  nr 6 i nr 7 wykreśla się wzór na obliczenie Kryterium 2 (jakość), i zastępuje 
się go następującym wzorem: 
  
Kryterium 2 (jako ść) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 
                                     JAKOŚĆ = [(Jb : J) x 35 %] x 100 
 
Powyższe omyłki nie są istotnie i nie wymagają zmiany Ogłoszenia o zamówieniu oraz nie mają 
wpływu na przygotowanie ofert a termin składania i otwarcia ofert upływa dopiero za 30 dni. 
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