Znak sprawy: 14/2019/OW

Warszawa, 08.10.2019 r.
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania:
Dostawa elementów elektronicznych

MODYFIKACJA NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający zgodnie za art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.),
dokonał zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:
W Rozdziale XV ust. 3 o treści:
3. Maksymalną liczbę punktów w kryterium „termin dostawy” (20 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najkrótszy termin dostawy, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę
punktów zgodnie z poniższym wzorem:
Tn
T= -------------- x 20
Tbad
gdzie:
T - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin dostawy”
Tn– oznacza najkrótszy termin dostawy zaproponowany w ofertach podlegających badaniu
Tbad – oznacza termin dostawy zaproponowany w ofercie badanej
Uwaga:
minimalny termin na dostawę wynosi: minimum 10 dni roboczych, max wynosi: 20 dni roboczych od daty
zawarcia umowy. Zaoferowanie terminu krótszego niż 10 dni albo dłuższego niż 20 dni spowoduje odrzucenie
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
3. Maksymalną liczbę punktów w kryterium „termin dostawy” (20 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najkrótszy termin dostawy, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę
punktów zgodnie z poniższym wzorem:
Tn
T= -------------- x 20
Tbad
gdzie:
T - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin dostawy”
Tn– oznacza najkrótszy termin dostawy zaproponowany w ofertach podlegających badaniu
Tbad – oznacza termin dostawy zaproponowany w ofercie badanej
Uwaga:
minimalny termin na dostawę wynosi: minimum 7 dni roboczych, max wynosi: 14 dni roboczych od daty
zawarcia umowy. Zaoferowanie terminu krótszego niż 7 dni albo dłuższego niż 14 dni spowoduje odrzucenie
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
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