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                                                                                       Warszawa, dnia 01.08.2022 r. 

 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  

NUMER POSTĘPOWANIA: D/143/2022 

 

            Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna 

informuje, że w postępowaniu na dostawę zestawu do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego 

wykorzystujący technologię suchego nadtlenku wodoru ze szczelną komorą roboczą, 

dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia: 

 

I. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział IV TERMIN  I  MIEJSCE  

WYKONANIA  ZAMÓWIENIA w pkt. 1 jest:  

1. Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym  

z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednak 

nie później niż do dnia 31.10.2022r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie 

wcześniej) 

Minimalny termin realizacji  zamówienia wynosi 15 dni kalendarzowych. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym  

z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednak 

nie później niż do dnia 30.11.2022r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie 

wcześniej) 

Minimalny termin realizacji  zamówienia wynosi 15 dni kalendarzowych. 

 

II. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział XV OPIS KRYTERIÓW  I  ICH  

WAG  ORAZ  SPOSOBU OCENY  OFERT jest: 

1. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego z zadań, zgodnie z kryterium:  

1.1. cena = 60 %;   
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1.2. termin realizacji – 30 % 

Pod powyższym należy rozumieć zrealizowanie zamówienia w terminie nie krótszym niż 

15 dni,  jednakże nie później niż do dnia 31.10.2022 r. 

1.3. dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 10 % 

Pod powyższym należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia dodatkowo ponad wymagany czas 24 miesiące, nie więcej niż o kolejne 12 

miesięcy, tj. maksymalny czas gwarancji nie może przekroczyć 36 miesięcy. 

2. Zamawiający dokona przeliczenia: 

2.1. cen ofert na punkty, według następującego wzoru:   

 C of. n. 

Cn = ----------------------- x 60 

C of. b. 

gdzie:  

Cn           – liczba punktów za kryterium cena 

C of. n.  – cena oferty najniższej 

C of. b.  – cena oferty badanej 

 

2.2. terminu realizacji na punkty, według następującego wzoru:    

 T of. n. 

Tn = ----------------------- x 30 

T of. b. 

gdzie:  

Tn           – liczba punktów za kryterium termin realizacji  

T of. n.  – termin realizacji (ilość dni) najkrótszy 

T of. b.  – termin realizacji (ilość dni)  oferty badanej 

 

 

UWAGA 

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Wymaga się wpisania w formularzu pełnych dni kalendarzowych. 

W przypadku nie wpisania terminu realizacji (ilość dni kalendarzowych), Zamawiający w celu 

dokonania oceny ofert w kryterium „termin realizacji zamówienia” przyjmie maksymalny 

termin, tj. 31.10.2022 r. i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktów.  
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Zamawiający zmienia treść przytoczonego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie. 

1. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego z zadań, zgodnie z kryterium:  

1.1. cena = 60 %;   

1.2. termin realizacji – 30 % 

Pod powyższym należy rozumieć zrealizowanie zamówienia w terminie nie krótszym niż 

15 dni,  jednakże nie później niż do dnia 30.11.2022 r. 

1.3. dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 10 % 

Pod powyższym należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia dodatkowo ponad wymagany czas 24 miesiące, nie więcej niż o kolejne 12 

miesięcy, tj. maksymalny czas gwarancji nie może przekroczyć 36 miesięcy. 

2. Zamawiający dokona przeliczenia: 

2.1. cen ofert na punkty, według następującego wzoru:   

 C of. n. 

Cn = ----------------------- x 60 

C of. b. 

gdzie:  

Cn           – liczba punktów za kryterium cena 

C of. n.  – cena oferty najniższej 

C of. b.  – cena oferty badanej 

 

2.2. terminu realizacji na punkty, według następującego wzoru:    

 T of. n. 

Tn = ----------------------- x 30 

T of. b. 

gdzie:  

Tn           – liczba punktów za kryterium termin realizacji  

T of. n.  – termin realizacji (ilość dni) najkrótszy 

T of. b.  – termin realizacji (ilość dni)  oferty badanej 

 

 

UWAGA 

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Wymaga się wpisania w formularzu pełnych dni kalendarzowych. 
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W przypadku nie wpisania terminu realizacji (ilość dni kalendarzowych), Zamawiający w celu 

dokonania oceny ofert w kryterium „termin realizacji zamówienia” przyjmie maksymalny 

termin, tj. 30.11.2022 r. i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktów.  

 

III. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SWZ - 

   FORMULARZ OFERTY.  

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SWZ – Formularz oferty zamieszczonego na 

stronie internetowej prowadzonego postepowania w dniu 26.07.2022 r., poprzez jego 

anulowanie i dodanie nowego zmienionego załącznika nr 3 do SWZ – Formularz oferty  po 

zmianie w dniu 01.08.2022 r. 

 

IV. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SWZ - WZÓR UMOWY 

- w § 3 jest: 

Realizacja zamówienia powinna zakończyć się w terminie ……….  od dnia zawarcia Umowy 

jednak nie później niż do 31.10.2022 r. w zależności, który termin upłynie wcześniej. 

 

Zamawiający zmienia treść przytoczonego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie. 

       Realizacja zamówienia powinna zakończyć się w terminie ……….  od dnia zawarcia Umowy 

jednak nie później niż do 30.11.2022 r. w zależności, który termin upłynie wcześniej 

 

 

 

 

KOMENDANT 

 

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 


