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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę  uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej dla Politechniki 

Swiętokrzyskiej 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawyzdnia29stycznia2004r. Prawo zamówień  publicznych (DZ.U.2019.1843t1.), zwanej 
dalej ustawy Pzp, Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje zmiany: 

a) w sekcji XV pkt. 2 SIWZ, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

a) Cena oferty 
Podstawą  oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją  
zamówienia. Ocenie podlega wysokość  ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, 
z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty 
badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru: 

Najniższa cena w przetargu 
C xlooxWaga 

Cena badanej oferty 
gdzie: 

C — wartość  punktowa za kryterium cena 

b) Okres gwarancji  

Ocenie podlega zaproponowany w ofercie okres udzielonej gwarancji.(nie może być  krótszy niż  24 miesiące) 
Punkty przyznane zostaną  za zaoferowanie wydłużonego okresu gwarancji. Zamawiający dokona oceny w 
następujący sposób: 

a) Za zwiększenie okresu gwarancji do 36 miesięcy lub więcej oferta otrzyma 30 pkt 
b) Okres gwarancji zgodny z opisem przedmiotu zamówienia tj. 24 miesiące oferta otrzyma O pkt, 

c) Czas reakcji serwisu 

Ocenie podlega zaproponowany w ofercie czas reakcji serwisu (nie może być  dłuższy niż  72 godziny). Punkty 
przyznane zostaną  za zaoferowanie skróconego czasu reakcji. 
Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: 

a) Czas reakcji serwisu do 48 godzin oferta otrzyma 10 pkt 
b) Czas reakcji serwisu od 49 godzin do 72 godzin oferta otrzyma O pkt, 

3. Zamawiający wybiera najkorzystniejsząofertę  w oparciu o kryteria oceny, o których mowa w ust.1. Suma 
punktów, którą  Oferent otrzyma za ww. kryteria stanowi łączną  ocenę  oferty. 

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.
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