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Ogłoszenie nr 540032974-N-2020 z dnia 24-02-2020 r.
Mielec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513067-N-2020
Data: 18/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład, Krajowy numer
identyfikacyjny 83136426200000, ul. ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie,
państwo Polska, tel. 17 7736301, e-mail pspr@pogotowie-mielec.pl, faks 17 7800552.
Adres strony internetowej (url): http://pogotowie-mielec.pl/ https://pogotowie-mielec.bip.gov.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-26, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą
być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-28, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą
być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 26.02.2020 r.
o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w
Mielcu przy ul. Żeromskiego 22 (Sekretariat Dyrektora). Otwarcie ofert jest jawne. 2. Sposób
wyboru najkorzystniejszej oferty: 2.1. Kryterium „cena”.Przy obliczaniu punktacji w tym
kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za dostawę przedmiotu
zamówieniaw danej części (pakiecie)zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy. Liczba
punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru: Kc = (Cn/Co) x 60gdzie: Kcliczba punktów w kryterium cena za daną cześć (pakiet) zamówienia Cn – najniższa cena wśród
złożonych ofert w danej części (pakiecie) zamówienia Co – cena badanej oferty nieodrzuconej za
daną cześć (pakiet) zamówienia 60 - waga kryterium Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium,
może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 2.2. Kryterium „czas dostawy”: Przy obliczaniu
punktacji w tym kryterium Zmawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną
w ofercie co do czasu dostawy asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia.Zamawiający
przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami: a) Deklarowany czas dostawy
nie może być dłuższy niż 7 dni i liczony będzie od daty złożenia zamówienia. b) Za
zadeklarowany czas dostawy asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia wynoszący
odpowiednio: - od 5 do 7 dni - oferta wykonawcy otrzyma 0 pkt - do 4 dni - oferta wykonawcy
otrzyma 40 pkt (oferta Wykonawcy otrzyma 40 pkt również w przypadku zaoferowania
krótszego czasu dostawy) c) Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać
maksymalnie 40 punktów. 3. Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg.
wzoru: Po=Kc+Kd Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w danej części (pakiecie)
zamówienia Kc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena za daną cześć (pakiet)
zamówienia Kd - liczba punktów uzyskanych w kryterium czas dostawy w danej części
(pakiecie) zamówienia 4. W prowadzonym postępowaniu przetargowym w danej części
(pakiecie) zamówienia zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska
największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SIWZ. Ocena zostanie dokonana na
podstawie wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do
ceny oraz czasu dostawy. 5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań
matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością,
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jeśli będzie to konieczne. 6. Informacje o odwołaniu: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. 7. Terminy wnoszenia odwołania: 7.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od
dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób. 7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz
wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 7.3. Odwołanie wobec
czynności innych niż określone w pkt. 7.1. i 7.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w
terminie: - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia; - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 8. Odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy. 8.1. Odwołanie przysługuje wobec następujących czynności
Zmawiającego: - określenia warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego; - opisu przedmiotu
zamówienia; - wyboru oferty najkorzystniejszej. 8.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności
lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu
28.02.2020 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego Powiatowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego SPZ w Mielcu przy ul. Żeromskiego 22 (Sekretariat Dyrektora). Otwarcie ofert
jest jawne. 2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty: 2.1. Kryterium „cena”.Przy obliczaniu
punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za dostawę
przedmiotu zamówieniaw danej części (pakiecie)zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
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Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru: Kc = (Cn/Co) x 60gdzie:
Kc- liczba punktów w kryterium cena za daną cześć (pakiet) zamówienia Cn – najniższa cena
wśród złożonych ofert w danej części (pakiecie) zamówienia Co – cena badanej oferty
nieodrzuconej za daną cześć (pakiet) zamówienia 60 - waga kryterium Oferta najkorzystniejsza,
w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 2.2. Kryterium „czas dostawy”:
Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający będzie brał pod uwagę deklarację
Wykonawcy założoną w ofercie co do czasu dostawy asortymentu w danej części (pakiecie)
zamówienia.Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami: a)
Deklarowany czas dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni i liczony będzie od daty złożenia
zamówienia. b) Za zadeklarowany czas dostawy asortymentu w danej części (pakiecie)
zamówienia wynoszący odpowiednio: - od 5 do 7 dni - oferta wykonawcy otrzyma 0 pkt - do 4
dni - oferta wykonawcy otrzyma 40 pkt (oferta Wykonawcy otrzyma 40 pkt również w
przypadku zaoferowania krótszego czasu dostawy) c) Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium,
może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 3. Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę
będzie liczona wg. wzoru: Po=Kc+Kd Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w
danej części (pakiecie) zamówienia Kc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena za daną
cześć (pakiet) zamówienia Kd - liczba punktów uzyskanych w kryterium czas dostawy w danej
części (pakiecie) zamówienia 4. W prowadzonym postępowaniu przetargowym w danej części
(pakiecie) zamówienia zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska
największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SIWZ. Ocena zostanie dokonana na
podstawie wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do
ceny oraz czasu dostawy. 5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań
matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością,
jeśli będzie to konieczne. 6. Informacje o odwołaniu: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. 7. Terminy wnoszenia odwołania: 7.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od
dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób. 7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz
wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
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Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 7.3. Odwołanie wobec
czynności innych niż określone w pkt. 7.1. i 7.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w
terminie: - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia; - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 8. Odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy. 8.1. Odwołanie przysługuje wobec następujących czynności
Zmawiającego: - określenia warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego; - opisu przedmiotu
zamówienia; - wyboru oferty najkorzystniejszej. 8.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności
lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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