
S Z P I T A L  P O W I A T O W Y  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 

 77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28  
Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy w Poznaniu 

NIP 767-14-49-305 REGON 000300009 
tel. sekr. 067-263 25 10,  tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78 

BDO: 000092629 
          www.szpital.zlotow.pl       e-mail:sekretariat@szpital.zlotow.pl 

 

 
     ISO 9001:2015 
    ISO 14001:2015 
ISO/IEC 27001:2013 
  PN-N-18001:2004 

      
  

SZP-ET/39/2021                              Złotów, dnia 4 luty 2021 r. 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych uczestników przedmiotowego 

postępowania 

 

Dotyczy postępowania nr 40/ZP/2020 

 

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy p.z.p. Zamawiający w celu dokonania korekty oczywistej 

omyłki pisarskiej zmienia treść SIWZ w części V pkt. 25.1 specyfikacji.  

 

Jest:  

25.1. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

a) kryterium cena oferty brutto  C - waga kryterium: 90% (max 90 pkt.) do porównania i oceny 

ofert zostanie zastosowany następujący wzór: 

najniższa cena oferty brutto 

C = ------------------------------------------- x 100 pkt.  x 90%. 

cena brutto oferty badanej 

b)  kryterium gwarancja   G - waga kryterium: 10% (max 10 pkt.) 

Kryterium G ustalane będzie na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w formularzu 

oferty. 

W ramach kryterium gwarancja  Wykonawca otrzyma punkty wg poniższych zasad: 

Ilość zadeklarowanych lat gwarancji G - liczba punktów uzyskanych za 

kryterium „gwarancja” 

36 mc  0 

48 mc 20 

60 mc 40 

 

 

 

 



 

Powinno być: 

25.1. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

a) kryterium cena oferty brutto  C - waga kryterium: 60% (max 60 pkt.) do porównania i oceny 

ofert zostanie zastosowany następujący wzór: 

  

najniższa cena oferty brutto 

C = ------------------------------------------- x 100 pkt.  x 60%. 

cena brutto oferty badanej 

  

b)  kryterium gwarancja   G - waga kryterium: 40% (max 40 pkt.) 

Kryterium G ustalane będzie na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w formularzu 

oferty. 

 W ramach kryterium gwarancja  Wykonawca otrzyma punkty wg poniższych zasad: 

Ilość zadeklarowanych lat gwarancji G - liczba punktów uzyskanych za 

kryterium „gwarancja” 

36 mc  0 

48 mc 20 

60 mc 40 

 

 

Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia jak wyżej. 

Zamiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Dyrektor 

lek. Joanna Harbuzińska-Turek 

 

 

 

Sporządzono w 1 egz.: 

1. adresat (strona internetowa, https:// https://szpital.zlotow.pl/?page_id=219) 

2. a/a 

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny, 

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 


