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 do wszystkich uczestników postępowania

ZMIANY W SIWZ 
dotyczy post ępowania:   na roboty budowlane w przedmiocie zadania : „Popraw a
bezpiecze ństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez r ozbudow ę i

przebudow ę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Central na
Sterylizatornia"   SPZOZ/PN/35/2017

 
  część  IV SIWZ.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA  pkt. 1 ppkt 8)

otrzymuje brzmienie

8.  Wszystkie  materiały  i  urz ądzenia  wymagaj ące  monta żu  Wykonawca
zobowi ązany jest dostarczy ć zgodnie z opracowan ą dokumentacj ą, specyfikacjami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  zestawi eniem  urz ądzeń
wymagaj ących  monta żu. 
Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia są standardem oczekiwanym
przez  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany jest  do załączenia  podczas odbioru
kart  katalogowych,  aprobatach  technicznych,  dokumentacji  techniczno  –  ruchowej
zastosowanych w ofercie urządzeń /materiałów. 

  część  IV SIWZ.  XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJ ĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZ ENIA TYCH

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY.  Pkt. 2.5 
otrzymuje brzmienie

2.5. w ramach kryterium „okres gwarancji”  Zamawiający przyzna maksymalnie 10 
punktów. 
Zamawiający  dokona  oceny  na  podstawie  zaoferowanego przez  Wykonawcę  okresu
gwarancji  wskazanego  w  formularzu  ofertowym  -  załącznik  nr  1  do  SIWZ.  Okres
gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w miesiącach i wynosić
nie mniej  niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji  tj.  60 m-cy lub więcej otrzyma  10 punktów .
Pozostałe oferty będą punktowane wg wzoru:

Okres gwarancji
= 

Liczba punktów przyznanych  badanej 
ofercie

X 10
24

Oferta  Wykonawcy,  który  zaoferuje  okres gwarancji  krótszym niż  36 m-cy   zostanie
odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
W przypadku nie wpisania w formularzu oferty żadnego okresu gwarancji Zamawiający
uzna, że wykonawca deklaruje najkrótszy możliwy okres gwarancji czyli 36 m-cy.
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Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w
ofercie okresu gwarancji. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na przedmiot za-
mówienia, wynosił minimalnie 36 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania końco-
wego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Za każdy dodatkowy miesiąc okresu gwarancji
ponad minimalny wymagany Zamawiający przyzna 1 punkt zgodnie z poniższą tabelą:

Okres gwarancji od dnia
podpisania ko ńcowego protoko-

łu
odbioru bez zastrze żeń

(w miesi ącach kalendarzowych)

Liczba miesi ęcy,
o które wydłu żono
minimalny okres

gwarancji.

liczba punktów przyznanych
badanej ofercie

w kryterium „Wydłu żenie okresu
gwarancji od dnia podpisania
końcowego protokołu odbioru

bez zastrze żeń”
36 0 0
37 1 1
38 2 2
39 3 3
40 4 4
41 5 5
42 6 6
43 7 7
44 8 8
45 9 9
46 10 10
47 11 11
48 12 12
49 13 13
50 14 14
51 15 15
52 16 16
53 17 17
54 18 18
55 19 19
56 20 20
57 21 21
58 22 22
59 23 23
60 24 24

Powyżej 60 24 24
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji, o więcej niż 24 miesią-
ce kalendarzowe ponad okres minimalny wymagany, otrzyma 24 punkty do wzoru (Za-
mawiający nie przyznaje dodatkowych punktów za okres gwarancji dłuższy niż 60 mie-
sięcy).

                                                                                                                Z poważaniem
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