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                                               Szczecin, 16.12.2022 r. Znak Sprawy: ZP/220/80/22                            
Dotyczy:  dostawy materiałów jednorazowego użytku do procedur okulistycznych oraz pozycjonerów wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie

MODYFIKACJA SWZ nr 2
Zamawiający niniejszym pismem modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie:

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres:
A)  36 miesięcy, w zakresie zadań nr 1-5 
B)  12 miesięcy, w zakresie zadań nr 6  
C)  24 miesiące, w zakresie zadań nr 7 
     liczonych od dnia zawarcia umowy.
Dostawa wyrobów będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych. 
Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi:
	maksymalnie 4 dni robocze, w zakresie zadań nr 1-5 oraz 7 
	maksymalnie 7 dni roboczych, w zakresie zadania  nr 6 

liczone od pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem. 
Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
XV. TERMINY SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Składanie ofert
	Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod 
  adresem https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin   
Termin składania ofert oraz próbek  upływa w dniu  05.01.2023 roku o godz. 10:00.
  Termin składania ofert NIE został skrócony.
Składanie próbek 
Próbki należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w budynku B w pokoju nr 004 do upływu terminu na składanie ofert. Wykonawca winien umieścić PRÓBKI w zamkniętym opakowaniu  zaadresowanym  następująco: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
„Oferta na dostawę materiałów jednorazowego użytku do procedur okulistycznych oraz pozycjonerów wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie”
znak sprawy: ZP/220/80/22
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nie otwierać przed 05.01.2023 r. godz. 10:30
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….				
Otwarcie ofert 
	 Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.01.2023 r.  o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej   
         https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
	Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania  https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecininformacje o:
	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.


XXII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami                               oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

W zakresie zadań nr 2,5,6,7

1.   cena brutto - 90 %
2.   termin realizacji zamówień cząstkowych - 5 %
3.   termin płatności – 5%

Kryterium 1 (cena brutto) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 90% x 100] 
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
 
Zgodnie z art. 2 ustawy cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja   2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178).

Kryterium 2 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5% x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej  najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej
UWAGA: 
	Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi:
- maksymalnie 4 dni robocze dla zadań nr 1-5,7.
- maksymalnie 7 dni roboczych dla zadania nr 6.


Wykonawcy zobowiązani są podać termin realizacji zamówień częściowych w  pełnych dniach roboczych. Niedopuszczalne jest podawanie terminu w godzinach. 
Oferty, w których termin realizacji dostaw częściowych  wynosić będzie więcej niż określone przez Zamawiającego– będą  podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 SWZ (treść niezgodna z warunkami zamówienia).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu dostawy cząstkowej - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca złożył ofertę z maksymalnym terminem realizacji zamówień cząstkowych.

Kryterium 3 (termin płatności ) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Pb : Pn) x 5 % x 100]
Gdzie:
Pn – Termin płatności najdłuższy wśród oferowanych
Pb – Termin płatności w ofercie badanej
UWAGA: 
1.	Termin płatności  wynosi: od 30 dni do 60 dni kalendarzowych

Uwaga: oferty, w których termin płatności będzie krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 SWZ. Ocenie i badaniu będą podlegały wyłącznie oferty zawierające termin płatności od 30 dni do 60 dni. 

Dalsze zapisy w zakresie kryteriów oceny ofert dla zadań nr 1,3,4  opisane w  pkt. XXII  POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

ROZDZIAŁ II: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 1
	Wykonawca, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu materiały jednorazowego użytku do procedur okulistycznych/pozycjonery wielokrotnego użytku *, zwane w dalszej części umowy „wyrobami”.


§ 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 3 
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówione wyroby na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego Zamawiającego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430 w ciągu:

	maksymalnie 4 dni robocze, w zakresie zadań nr 1-5 oraz 7 
	maksymalnie 7 dni roboczych, w zakresie zadania  nr 6 

Dostawa wyrobów następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 19 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 19 
	Okres realizacji umowy wynosi:
W zakresie zadań nr 1-5:  36 miesięcy 

W zakresie zadania nr 6:  12 miesięcy 
W zakresie zadania nr 7:  24 miesiące 
licząc od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

W dniu 13 grudnia 2022 r. Zamawiający przesłał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Sprostowanie do Ogłoszenia o zamówieniu  2022/S 228-656693 z dnia 25 listopada 2022 r.
W dniu dzisiejszym Ogłoszenie o sprostowaniu ukazało się pod numerem 2022/S 243-702370.
Załączniki:
Zmodyfikowany Formularz oferty
Zmodyfikowany Formularz cen jedn. dla zadania nr 6               
                                                                                    
                                                                                                Z poważaniem 


