
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa fantomów, trenażerów i modeli dla Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851634303

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 8

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 63 16 500

1.4.8.) Numer faksu: 14 63 16 600

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@pwsztar.edu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pwsztar.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266544/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-12 11:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00263704/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 1)

Przed zmianą: 
Rozdział 20 SWZ:
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20.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej
podane kryteria:
Cena zł brutto - 60%
Termin dostawy - 40%
20.2 Zamawiający przyjmuje, że: 1 pkt = 1%. 
20.3 Punkty przyznawane za podane w punkcie 20.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:

Punkty w kryterium oceny ofert – cena zł brutto 60% (60 pkt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie,
- Wc – waga kryterium cena.

Punkty w kryterium oceny ofert – termin dostawy 40% (40 pkt)
do 14 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt
od 15 - 21 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt
od 22 - 28 dni od dnia zawarcia umowy (maksymalny termin dostawy wynikający z SWZ) – 0 pkt
Uwaga! Oferowany termin dostawy należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ. W przypadku braku wskazania terminu dostawy, Zamawiający przyzna
Wykonawcy 0 pkt. jako zaoferowanie najdłuższego terminu dostawy.

Po zmianie: 
Rozdział 20 SWZ:
20.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej
podane kryteria:
Cena zł brutto - 60%
Termin dostawy - 40%
20.2 Zamawiający przyjmuje, że: 1 pkt = 1%. 
20.3 Punkty przyznawane za podane w punkcie 20.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:

Punkty w kryterium oceny ofert – cena zł brutto 60% (60 pkt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie,
- Wc – waga kryterium cena.

Punkty w kryterium oceny ofert – termin dostawy 40% (40 pkt)
do 14 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt
od 15 - 21 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt
od 22 - 28 dni od dnia zawarcia umowy (maksymalny termin dostawy wynikający z SWZ) – 0 pkt
Uwaga! Oferowany termin dostawy należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 2 do SWZ. W przypadku braku wskazania terminu dostawy, Zamawiający przyzna
Wykonawcy 0 pkt. jako zaoferowanie najdłuższego terminu dostawy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą: 
Rozdział 20 SWZ:
20.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej
podane kryteria:
Cena zł brutto - 60%
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Termin dostawy - 40%
20.2 Zamawiający przyjmuje, że: 1 pkt = 1%. 
20.3 Punkty przyznawane za podane w punkcie 20.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:

Punkty w kryterium oceny ofert – cena zł brutto 60% (60 pkt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie,
- Wc – waga kryterium cena.

Punkty w kryterium oceny ofert – termin dostawy 40% (40 pkt)
do 7 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt
od 8 - 14 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt
od 15-21 dni od dnia zawarcia umowy (maksymalny termin dostawy wynikający z SWZ) – 0 pkt
Uwaga! Oferowany termin dostawy należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ. W przypadku braku wskazania terminu dostawy, Zamawiający przyzna
Wykonawcy 0 pkt. jako zaoferowanie najdłuższego terminu dostawy.

Po zmianie: 
Rozdział 20 SWZ:
20.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej
podane kryteria:
Cena zł brutto - 60%
Termin dostawy - 40%
20.2 Zamawiający przyjmuje, że: 1 pkt = 1%. 
20.3 Punkty przyznawane za podane w punkcie 20.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:

Punkty w kryterium oceny ofert – cena zł brutto 60% (60 pkt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie,
- Wc – waga kryterium cena.

Punkty w kryterium oceny ofert – termin dostawy 40% (40 pkt)
do 7 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt
od 8 - 14 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt
od 15-21 dni od dnia zawarcia umowy (maksymalny termin dostawy wynikający z SWZ) – 0 pkt
Uwaga! Oferowany termin dostawy należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 2 do SWZ. W przypadku braku wskazania terminu dostawy, Zamawiający przyzna
Wykonawcy 0 pkt. jako zaoferowanie najdłuższego terminu dostawy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 
1) formularz oferty - załącznik nr 1
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców – Załącznik nr 3.
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3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy;
4) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw.
konsorcja oraz spółek cywilnych).

Po zmianie: 
1) formularz oferty - załącznik nr 2
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców – Załącznik nr 3.
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy;
4) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw.
konsorcja oraz spółek cywilnych).
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