
 

 

 

znak: BAG.261.1.26.2017 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„Zakup dziedzinowego serwera bazodanowego dla Wielkopolskiego OW NFZ”. 
 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 pzp, w rozdziale XVI OCENA OFERT pkt 

16.2 Kryterium II: Termin wykonania zamówienia (B) 10% zmienia zapisy Specyfikacji 

w następujący sposób: 

 

 „Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 10  

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego terminu wykonania zamówienia. 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium oferowanego terminu wykonania zamówienia: 

 

Parametr punktowany Liczba punktów 

Termin wykonania zamówienia 45  i mniej dni 10 

Termin wykonania zamówienia 55 – 46  dni 5 

Termin wykonania zamówienia 56 dni 0 

 

Proponowany w ofercie termin wykonania zamówienia musi być wyrażony w pełnych dniach. 

Zaproponowanie przez Wykonawcę innego terminu niż wskazane spowoduje odrzucenie oferty.” 

 

Z uwagi na wprowadzone modyfikacje, Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania 

ofert na 2018 r. i w związku z powyższym zmienia zapisy SIWZ odpowiednio: 

- zapis Specyfikacji w rozdziale XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 14 

otrzymuje następujące brzmienie:  

Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem 

wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.26.2017  OFERTA – „Zakup 

dziedzinowego serwera bazodanowego dla Wielkopolskiego OW NFZ”. NIE OTWIERAĆ PRZED 

4 kwietnia 2018 r. GODZ. 10:30.” 

- zapis Specyfikacji w rozdziale XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 

I OTWARCIA OFERT  pkt 1, otrzymuje następujące brzmienie:  

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

Warszawa, 14 marca 2018 r. 



2 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala 

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02 w terminie do dnia 4 

kwietnia 2018 r. do godz. 10:00. 

- zapis Specyfikacji w rozdziale XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 

I OTWARCIA OFERT pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu 

Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02. 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 

Dorota Brymas 

(dokument podpisany elektronicznie) 


