
Zamość, dnia 2  maja 2018 r.

AG.ZP.3320. 28.            .18  

Dotyczy: Zmiany treści SIWZ                                                                                                 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych, informuje,  że  zostaje  zmieniona  treść  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
transportu sanitarnego w zakresie  podstawowym i specjalistycznym oraz transporcie  na
rzecz osób dializowanych.

1. Zmianie ulegaj Rozdział    XV SIWZ - O  pis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty,  wraz z podaniem wag tych kryteriów - który otrzymuje
następujące brzmienie:

1.  Przy  wyborze  oferty  dla  zadania  1  i  2  zamawiający  będzie  się  kierował
następującymi kryteriami oceny:

1) Cena – 60%
2) Wydłużony termin płatności – 35%
3) Średni  wiek pojazdów używanych  do realizacji  przedmiotowego zamówienia –
5%

2. Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona
zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość
przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

   Sposób obliczania  punktów za kryterium „Cena”:  przyjmuje  się zasadę poziomu
odniesienia  -  w  tym  przypadku  stosunek  ceny  minimalnej  do  ceny  oferty  badanej.
Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną
liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium
tj. 60 pkt.

3. Kryterium „Wydłużony termin płatności”: będzie oceniane na podstawie złożonego
oświadczenia (pkt 2 formularza "oferta wykonawcy"). Najwyżej będzie oceniona oferta,
która zaoferuje najdłuższy termin płatności. 
Zamawiający wymaga aby  termin płatności  wynosił  minimum 30 dni licząc od daty
otrzymania faktury VAT. Jednocześnie zamawiający zastrzega, że termin płatności nie
może być dłuższy niż 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT. Punkty w tym
kryterium oceny zostaną przyznane wykonawcy jeżeli zaoferuje on termin płatności w
zakresie  31 -  60 dni.  W przypadku  gdy wykonawca  nie  uzupełni  pkt  2  formularza
"oferta wykonawcy" lub też zaoferuje termin płatności wynoszący 30 dni licząc od daty
otrzymania faktury VAT zamawiający przyzna mu 0 pkt. w tym kryterium oceny, nie
obliczając  stosunku  ilości  dni  terminu  płatności  oferty  badanej  do  największej
zaoferowanej ilości dni terminu płatności.
Sposób  obliczania  punktów  za  kryterium  „Wydłużony  termin  płatności”:
przyjmujemy  zasadę  poziomu  odniesienia  tj.  w  tym  przypadku  stosunek  ilości  dni
terminu  płatności  oferty  badanej  do  największej  zaoferowanej  ilości  dni  terminu
płatności. Uwzględniając wartość tego kryterium 35 pkt. (1% = 1 pkt.) obliczamy liczbę
punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 35
pkt. 
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4.  Kryterium  „Średni  wiek  pojazdów  używanych  do  realizacji  przedmiotowego
zamówienia”: będzie  oceniane  na  podstawie  złożonego  oświadczenia  (zał.  nr  7  do
SIWZ). 
Przedmiotowe  kryterium  będzie  oceniane  poprzez  wskazanie  średniego  wieku
pojazdów, jakich Wykonawca będzie używał w trakcie realizacji usługi. Poprzez wiek
pojazdu  zamawiający  rozumie  czas  od  roku  produkcji  do  chwili  złożenia  oferty.
Średnia,  którą  należy  wskazać  dotyczy  tylko  samochodów,  które  zostaną  użyte  i
wskazane w wykazie środków transportów przewidywanych do realizacji przedmiotu
zamówienia, a nie całości taboru samochodowego Wykonawcy (musi się pokrywać z
wykazem środków transportu złożony na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu).
Sposób obliczania punktów za kryterium „Średni wiek pojazdów używanych do
realizacji przedmiotowego zamówienia ”: 
- w przypadku średniego wieku pojazdów do 5 lat – 5 pkt.
- w przypadku średniego wieku pojazdów powyżej 5 lat – 0 pkt.

5. Przy wyborze oferty dla zadania 3 zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny:

1) Cena – 60%
2) Wydłużony termin płatności – 40%

6. Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona
zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość
przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

   Sposób obliczania  punktów za kryterium „Cena”:  przyjmuje  się zasadę poziomu
odniesienia  -  w  tym  przypadku  stosunek  ceny  minimalnej  do  ceny  oferty  badanej.
Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną
liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium
tj. 60 pkt.

7. Kryterium „Wydłużony termin płatności”: będzie oceniane na podstawie złożonego
oświadczenia (pkt 2 formularza "oferta wykonawcy"). Najwyżej będzie oceniona oferta,
która zaoferuje najdłuższy termin płatności. 
Zamawiający wymaga aby  termin płatności  wynosił  minimum 30 dni licząc od daty
otrzymania faktury VAT. Jednocześnie zamawiający zastrzega, że termin płatności nie
może być dłuższy niż 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT. Punkty w tym
kryterium oceny zostaną przyznane wykonawcy jeżeli zaoferuje on termin płatności w
zakresie  31 -  60 dni.  W przypadku  gdy wykonawca  nie  uzupełni  pkt  2  formularza
"oferta wykonawcy" lub też zaoferuje termin płatności wynoszący 30 dni licząc od daty
otrzymania faktury VAT zamawiający przyzna mu 0 pkt. w tym kryterium oceny, nie
obliczając  stosunku  ilości  dni  terminu  płatności  oferty  badanej  do  największej
zaoferowanej ilości dni terminu płatności.
Sposób  obliczania  punktów  za  kryterium  „Wydłużony  termin  płatności”:
przyjmujemy  zasadę  poziomu  odniesienia  tj.  w  tym  przypadku  stosunek  ilości  dni
terminu  płatności  oferty  badanej  do  największej  zaoferowanej  ilości  dni  terminu
płatności. Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt. (1% = 1 pkt.) obliczamy liczbę
punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40
pkt. 

8 Brak w ofercie informacji nt. kryteriów ocenianych nie podlega uzupełnieniu.
9. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu w danym zadaniu zostanie

uznana oferta,  która uzyska  największą  liczbę  punktów za  wszystkie  kryteria  oceny
łącznie.
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2. Zmianie ulega zapis: „Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty
otrzymania faktury VAT”, który otrzymuje następujące brzmienie: „Zamawiający wymaga
by termin płatności wynosił minimum 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.”.
W związku z tym zmianie ulegają również zapisy wzorów umowy dot. terminów płatności
za  wykonane  usługi  (zapisy  §6),  które  to  terminy  będą  zgodne  z  terminami  płatności
zaoferowanymi przez wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa.

3. Zmianie ulega zał. nr 1 do SIWZ formularz "oferta wykonawcy" – zmieniony załącznik w
załączeniu.

4. Zostaje wprowadzony zał. nr 6 do SIWZ –  załącznik w załączeniu.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek 
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