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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1986, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż Zamawiający
dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
1.Rozdział XIII, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:
ROZDZIAŁ XIII.
Kryteria oceny ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami:
Kryterium oceny ofert

Liczba
punktów

Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty
w skali od 0 do 60.
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego
zamówienia a pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:

max. 60

najniższa łączna cena brutto zamówienia
---------------------------------------------------------------x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej
Okres gwarancji:
Punkty w kryterium „okres gwarancji” (G) będą przyznane w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje
gwarancję jakości dłuższą niż 60 miesięcy (tj. powyżej wymaganego minimalnego okresu gwarancji) wg
formuły (dla zakresu 60 miesięcy < okres gwarancji < 96 miesięcy):
gwarancja badanej oferty - 60 miesięcy (wymagany okres gwarancji)
G = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 0,20
96 miesięcy (maksymalna gwarancja) - 60 miesięcy (wymagany okres gwarancji)
Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy będzie skutkować odrzuceniem oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodnej z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

max. 20

Ponadto zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 96 miesięcy skutkować będzie przyznaniem
takiej liczby punktów, jak dla 96 -miesięcznego okresu gwarancji, tj. 20 pkt.
punkty w kryterium „czas reakcji serwisowej „CR” Okres gwarancji:
Punkty w kryterium „czas reakcji serwisowej” (CR) będą przyznane w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje
czas reakcji serwisowej krótszy niż 12 godzin (tj. poniżej wymaganego minimalnego okresu czasu reakcji
serwisowej) wg formuły (dla zakresu 2 godzin < wymagany czas reakcji serwisowej < 12 godzin):
12 godzin (wymagany czas reakcji serwisowej)- oferowany czas reakcji serwisowej
G = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 0,20
12 godzin (maksymalna wymagany czas reakcji serwisowej)- 2 godziny (minimalny czas reakcji
serwisowej)

max. 20

Zaoferowanie czasu reakcji serwisowej dłuższego niż 12 godzin będzie skutkować odrzuceniem oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodnej z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ponadto zaoferowanie czasu reakcji serwisowej krótszego niż 2 godziny skutkować będzie
przyznaniem takiej liczby punktów, jak dla 2 godzin, tj. 20 pkt.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie
ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu.
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