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sygn. ZP/382-12/2017 Wyrzysk, 28.09.2017 r.

dotyczy: 
przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą „Usługa  kompleksowego  utrzymania  czystości  oraz 
transportu  wewnętrznego  w obiektach  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.o.”, 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2017 r. pod nr 591999-N-2017.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2.  1579), Zamawiający dokonuje zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zastąpienie dotychczasowej treści pkt 1 i 2 

w części XVII w brzmieniu: 

„1.  Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  kryteriami  oceny  ofert 

wyszczególnionymi w poniższej tabeli:

 1.1. dla pierwszej części zamówienia – medycznej:

Poz Kryterium Znaczenie Opis obliczenia wartości punktowej kryte-
rium

1. Cena 60 Iloraz wartości najtańszej złożonej oferty przez 
wartość oferty badanej, pomnożony przez 60.

2. Certyfikat zarządza-
nia jakością 20 Posiadanie certyfikatu – 20 pkt; 

brak certyfikatu – 0 pkt;

3. Termin płatności 10
Minimalna wartość wymagana – 30 dni – 0 pkt; 
maksymalna wartość dopuszczalna – 60 dni – 
10 pkt; pozostałe proporcjonalnie.

4. Wyposażenie tech-
niczne 10

Wykonawca dysponuje i będzie wykorzystywał 
przy realizacji zamówienia urządzenie do de-
zynfekcji całego pomieszczenia za pomocą su-
chej mgły, tak – 10 pkt; nie – 0 pkt.
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 1.2.dla drugiej części zamówienia – administracyjnej:

Poz Kryterium Znaczenie Opis obliczenia wartości punktowej kryte-
rium

1. Cena 60 Iloraz wartości najtańszej złożonej oferty przez 
wartość oferty badanej, pomnożony przez 60.

2. Certyfikat zarządza-
nia jakością 20 Posiadanie certyfikatu – 20 pkt; 

brak certyfikatu – 0 pkt;

3. Termin płatności 10
Minimalna wartość wymagana – 30 dni – 0 pkt; 
maksymalna wartość dopuszczalna – 60 dni – 
10 pkt; pozostałe proporcjonalnie.

4. Wyposażenie tech-
niczne 10

Wykonawca dysponuje i będzie wykorzystywał 
przy realizacji zamówienia odkurzacz z filtrem 
wodnym, tak – 10 pkt; nie – 0 pkt.

2. Sposób obliczenia wartości  punktowej oferty w kryteriach ocenianych proporcjonalnie 
w pozycjach 3 powyższych tabel:

 
wartość oferty badanej−min.wartość dopuszczalna
wartośćmax. z ofert−min.wartość dopuszczalna

× znaczenie kryterium ”

treścią o następującym brzmieniu:

„1.  Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  kryteriami  oceny  ofert 

wyszczególnionymi w poniższej tabeli:

1.1. dla pierwszej części zamówienia – medycznej:

Poz Kryterium Znaczenie Opis obliczenia wartości punktowej kryte-
rium

1. Cena 60 Iloraz wartości najtańszej złożonej oferty przez 
wartość oferty badanej, pomnożony przez 60.

2. Termin płatności 20
Minimalna wartość wymagana – 30 dni – 0 pkt; 
maksymalna wartość dopuszczalna – 60 dni – 
20 pkt; pozostałe proporcjonalnie.

3. Wyposażenie tech-
niczne 20

Wykonawca dysponuje i będzie wykorzystywał 
przy realizacji zamówienia urządzenie do de-
zynfekcji całego pomieszczenia za pomocą su-
chej mgły, tak – 20 pkt; nie – 0 pkt.

1.2. dla drugiej części zamówienia – administracyjnej:
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Poz Kryterium Znaczenie Opis obliczenia wartości punktowej kryte-
rium

1. Cena 60 Iloraz wartości najtańszej złożonej oferty przez 
wartość oferty badanej, pomnożony przez 60.

2. Termin płatności 20
Minimalna wartość wymagana – 30 dni – 0 pkt; 
maksymalna wartość dopuszczalna – 60 dni – 
20 pkt; pozostałe proporcjonalnie.

3. Wyposażenie tech-
niczne 20

Wykonawca dysponuje i będzie wykorzystywał 
przy realizacji zamówienia odkurzacz z filtrem 
wodnym, tak – 20 pkt; nie – 0 pkt.

2. Sposób obliczenia wartości  punktowej oferty w kryteriach ocenianych proporcjonalnie 
w pozycjach 2 powyższych tabel:

 
wartość oferty badanej−min.wartość dopuszczalna
wartośćmax. z ofert−min.wartość dopuszczalna

× znaczenie kryterium ”

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu 

poprzez publikację Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz zmienia treść formularza ofertowego 

(załącznik nr 5 do SIWZ).

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści  SIWZ, Zamawiający dokonuje również 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w terminie najpóźniej do dnia 11.10.2017 r. do godz. 9:30.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2017 r. o godz 09:45.
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