A.AT. 381/4/2019

Opole Lubelskie, 25 lipca 2019 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ
Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z .o. o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zm. -dalej ustawa) w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostarczanie
do szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, wskazanych przez Zamawiającego 3000 zestawów narzędzi do
wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna) w ramach projektu „Program proﬁlaktyki nadwagi, otyłości
wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego” współﬁnansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2
Usługi społeczne i zdrowotne, umowa nr 27/RPLU.11.02.00-06-0038/17-00 udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia
treść SIWZ:
Pytanie:
Czy dopuszcza się aby długość maty określona w załączniku nr 1 do A.AT.381/4/2019 wyniosła 180 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie. Przedmiotowy parametr po dokonaniu zmian
wynosi: Mata gimnastyczna, Długość: 173 cm +/- 7 cm.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ:
1. zmianie ulega treść rozdz. III ust. 4 SIWZ i otrzymuje następujące brzmienie:
„4. dostawa sukcesywna, najpóźniej do 29 lutego 2020 r. Dostawa jednostkowa w terminie 10 dni roboczych staraniem
i na koszt Wykonawcy w ilości i asortymencie zamówionym pocztą elektroniczną.”
2. zmianie ulega treść rozdz. XIII SIWZ w następujący sposób:
1) wykreśleniu ulegają treści dotyczące kryterium: Termin realizacji dostaw jednostkowych do szkół wymienione w tabeli
oraz w ust. 1 pkt 3);
2) znaczenie punktowe kryterium Cena podane w tabeli przyjmuje wartość 80 pkt;
3) wzór do wyliczeń oceny punktowej w kryterium cena podany w ust. 1 pkt 1 otrzymuje postać: „C = (Cn/Cb) x
100*80%”
4) wzór obliczenia łącznej liczby punktów otrzymuje postać:
„Łączna Liczba punktów = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium Okres gwarancji na zestawy
sprzętu.”
3. zmianie ulegają treści rozdz. XI ust. 8 ppkt 8.1 i ust 11. ppkt 11.3 SIWZ i otrzymują następujące brzmienie:
1) „8.2 informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji.”
2) „11.3 ceny, okresu gwarancji”
4. zmianie ulega wzór formularza ofertowego- załącznik r 2 do SIWZ, wzór z uwzględnieniem zmian w załączeniu do
niniejszego pisma.
5. zmianie ulega treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, dotychczasowa treść:
„Wykonawca będzie dostarczał zamówione zestawy sukcesywnie, zgodnie z informacją od Zamawiającego. Zamawiający
przekaże Wykonawcy informację o miejscu oraz liczbie zestawów dostawy minimum 14 dni roboczych (lub w terminie
wskazanym w ofercie) przed planowaną dostawą.”
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole Lubelskie, NIP 7171830083, REGON 431019069
tel./fax: (81) 827 22 78, www.pczol.pl, e-mail: sekretariat@pczol.pl, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy KRS, KRS 0000487468. Wysokość kapitału zakładowego: 28.089.900,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 28.089.900,00 zł.
1

-otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie dostarczał zamówione zestawy sukcesywnie, zgodnie z informacją od Zamawiającego. Zamawiający
przekaże Wykonawcy informację o miejscu oraz liczbie zestawów dostawy 10 dni roboczych przed planowaną dostawą.”
6. zmianie ulega treść § 3 ust. 1 wzoru umowy - załącznik nr 5 do SIWZ i otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Dostawy realizowane będą przez Wykonawcę sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, parWami (jedna
parWa to około 25 zestawów lub wielokrotność) w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez
Zamawiającego jednostkowego zamówienia drogą e-mailową. Miejsce dostawy pojedynczej parWi to szkoła wskazana
przez Zamawiającego w zamówieniu jednostkowym, znajdująca się na terenie województwa lubelskiego.”
5. zmianie ulega:
1) termin składania ofert podany w rozdz. XI ust. 1 SIWZ na następujący:

do dnia

31.07.2019 r.

do godz.

9:00

o godz.

9:15

2) termin otwarcia ofert podany w rozdz. XI ust. 6 SIWZ na następujący:

w dniu

31.07.2019 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający wprowadza również
adekwatne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
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