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ZMIANA SIWZ 

 
Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp", w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Ochronę mienia Instytutu" dokonuje zmian zapisów w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt. 14.1 oraz 14.2  SIWZ. 

 

JEST: 
 

PKT 14.1 oraz 14.2 SIWZ 

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

14.1   Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 70 % 

2 Termin płatności 20 % 

3 Wysokość polisy ubezpieczeniowej OC 10  % 

 

14.2   Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według 

          następujących wzorów: 

 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert; 

 Cof -  cena podana w ofercie. 

2 

Termin płatności 

Liczba punktów = (Tof/Tmax) * 100 * waga 

gdzie: 

Tof - termin płatności, jako suma punktów oferty badanej uzyskana w 

oparciu zaproponowany termin płatności ponad wymagany; 

Tmax – suma punktów najwyższa spośród wszystkich ofert w oparciu o 

zaproponowany termin płatności ponad wymagany. 
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Termin płatności: min. 60 dni. 

Punkty będą przyznawane według następującego zapisu: 

Termin płatności:  

min. 60 dni - 0 pkt,  

61 - 90 dni - 2 pkt, 

powyżej 91 - 4 pkt. 

3 

Wysokość polisy ubezpieczeniowej OC 

Liczba punktów = (Pof/Pmax) * 100 * waga 

gdzie: 

Pof – wysokość polisy ubezpieczeniowej OC, jako suma punktów oferty 

badanej w oparciu zaproponowaną wysokość polisy ubezpieczeniowej OC 

ponad wymaganą; 

Pmax – suma punktów najwyższa spośród wszystkich ofert w oparciu o 

zaproponowaną wysokość polisy ubezpieczeniowej OC ponad wymaganą. 

Wysokość polisy ubezpieczeniowej OC: min. 100.000,00  zł 

Punkty będą przyznawane według następującego zapisu:  

Wysokość polisy ubezpieczeniowej OC do:  

min. 100.000,00 zł - 0 pkt,  

do 200.000,00 zł - 2 pkt, 

do 300.000,00 zł - 3 pkt,   

do 400.000,00 zł - 4 pkt, 

Powyżej 400.000,00 zł – 6 pkt. 

Punkty za kryterium „Wysokość polisy ubezpieczeniowej OC” zostaną 

przyznane w skali punktowej 0-6 pkt. na podstawie załączonej przez 

Wykonawcę do oferty kopii polisy ubezpieczeniowej OC. 

 

 

WINNO BYĆ: 
 

PKT 14.1 oraz 14.2 SIWZ 

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

14.1   Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 70 % 

2 Termin płatności 30 % 
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14.2   Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według 

          następujących wzorów: 

 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert; 

 Cof -  cena podana w ofercie. 

2 

Termin płatności 

Liczba punktów = (Tof/Tmax) * 100 * waga 

gdzie: 

Tof - termin płatności, jako suma punktów oferty badanej uzyskana w 

oparciu zaproponowany termin płatności ponad wymagany; 

Tmax – suma punktów najwyższa spośród wszystkich ofert w oparciu o 

zaproponowany termin płatności ponad wymagany. 

Termin płatności: min. 60 dni. 

Punkty będą przyznawane według następującego zapisu: 

Termin płatności:  

min. 60 dni - 0 pkt,  

61 - 90 dni - 2 pkt, 

powyżej 91 - 4 pkt. 

 

Informuję, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4 uPzp, stanowisko Zamawiającego zostało 

udostępnione na stronie internetowej i tym samym staje się wiążące od dnia jego ogłoszenia. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w zmodyfikowanym brzmieniu z dniem przekazania 

niniejszej modyfikacji staje się obowiązująca w przedmiotowym postępowaniu 

 

 

Zatwierdził w dniu 13-01-2017 r.   

   Z-ca Dyrektora   

ds. Techniczno – Administracyjnych  

Cezary Rzemek 


