
 

                                                                                                                                            Wrocław, dnia 23.01.2017 

Znak postępowania: ZP/PN/02/2017 

Przetarg nieograniczony na „ Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem 
rozliczania kosztów na potrzeby Opery Wrocławskiej: 

 

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , Zamawiający dokonuje modyfikacji 

zapisów treści SIWZ rozdz. XI [ Kryteria wyboru oferty] pkt.5, który otrzymuje nowe brzmienie: 

5. Opis kryterium „Deklarowany czas reakcji na zgłoszenie serwisowe” (B), którym będzie się 
kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert. 

a. W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 punktów 
b. Ocena spełnienia kryterium zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie 

Wykonawcy zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym Załączniku 
nr 1 

c. Deklarowany  czas reakcji Wykonawca zobowiązany jest podać w pełnych 
godzinach. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni wymogu określonego 
w zdaniu poprzednim Zamawiający do oceny punktowej tego kryterium 
przyjmie podaną przez Wykonawcę pełną godzinę pomijając deklarowaną ilość 
minut; 

d.  W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego czasu reakcji niż 24 
godz oferta będzie podlegała    odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 
ustawy Pzp.  

 

I. Na podstawie oferowanego czas reakcji na zgłoszenie serwisowe zamówienia 

przyznane zostaną punkty w następujący sposób: 
i. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe 

: do 8 godzin roboczych Zamawiający przyzna ofercie 40 pkt 
ii. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe : 

9-10 godzin roboczych Zamawiający przyzna ofercie 30 pkt 
iii. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe : 

11-12 godzin roboczych Zamawiający przyzna ofercie 20 pkt 
iv. Z tytułu zaoferowania czau reakcji na zgłoszenie serwisowe : 

powyżej 12- 24 godzin roboczych Zamawiający przyzna ofercie 0 
pkt 

II.  Przez godziny robocze  należy rozumieć godziny pracy od poniedziałku do soboty 

w godzinach od 8.00 do 20.00 z wyjątkiem niedziel oraz świąt 

IV. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie 
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

  
 

Pozostała treść SIWZ  pozostaje bez zmian za wyjątkiem terminu składania ofert,  
 który Zamawiający wyznacza na dzień 27.01.2017r godz.9.30 
 
 
 Dyrektor Opery Wrocławskiej 
 
 Marcin Nałęcz-Niesiołowski 


