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         Zamość 2015-07-10 
                                                                             
 Do  Wszystkich 
                                                                                 Zainteresowanych   
                                                                                 Wykonawców  
 
   
Dot: Przetargu nieograniczonego nr 14/PN/15  Dostawa aparatu do znieczulania i łóżek szpitalnych 

WYJAŚNIENIA SIWZ   i   ZMIANA TREMINU SKŁADANIA OFERT  
 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4PKT 8  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232), Zamawiający 
przekazuje zmianę treści siwz dotyczącą zadania nr 1- Aparat do znieczulania ogólnego. 
 
Zamawiający zmienia w zapis siwz w rozdziale: XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT   w punkcie 2 przez zmianę kryterium w zadaniu nr 1 i  
dodanie :  
2. Wybór oferty w zakresie zadania 2 i 3  zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym 
postępowaniu kryteria oceny ofert tj; 
 

• Cena –95 % 
• Okres gwarancji- 5% 

W  zadaniu nr 1 :     
• Cena –70 % 
• Jako ść -30% 

Ocena ofert wg kryterium ceny dokonana będzie w następujący sposób: 

 
Wartość punktowa ceny  = najniższa zaproponowana cena  / cena oferty badanej    x  70%   x  100 
 
W zakresie kryterium „jakość”- dokonana będzie ocena w następujący sposób: 

                
              ilość uzyskanych punktów z badanej oferty 

ilość punktów =  ----------------------------------------------------------   x 30% x 100                                                                                    
maksymalna  ilość przyznanych punktów  za jakość 

 
Punktacja zostanie przyznana wg nowego załącznika nr 2 dotyczącego zadania nr 1 zestawienie 
parametrów techniczno-użytkowych , który również zmieniony zamieszczamy na naszej stronie 
internetowej. 
 
W zawiązku z wprowadzonymi zmianami zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 
14.07.2015 godz 11:30 na 16.07.2015 godz. 11:30 
 
Zamawiający informuje również, że odpowiedzi na wszystkie pytania do siwz udzieli w terminie 
późniejszym. 
 
                                                                                 Z poważaniem   
  
        

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 
 

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 
www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl  

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45 


