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Data umieszczenia modyfikacji SWKO  18 września 2017 r.  

DKO.4240.1.2017.EKS 

Mielec, dn. 18 września 2017 r. 

     Wszyscy zainteresowani 

 

Modyfikacja Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert oraz Ogłoszenia  

Dotyczy: Wyłonienia podwykonawcy do realizacji świadczeń zdrowotnych w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  

w ramach ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz wyjazdowej opieki 

lekarskiej.” 

 

Udzielający zamówienia dokonuje zmiany Szczegółowych Warunkach Konkursu  Ofert: 

1. W części VII SWKO tj. Kryteria oceny, jakim będą podlegały składane oferty  pkt.1, 

ppkt.1.1. otrzymuje brzmienie: 

1.1. Procentowy udział Przyjmującego Zamówienie w miesięcznej transzy od NFZ  

z tytułu Kontraktu: 

a) ≤ 81%  - 100 pkt 

b) > 81% -  ≤ 83% - 80 pkt 

c) > 83% - ≤ 85% - 60 pkt 

d) > 85% - ≤ 87% - 40 pkt 

e) > 87% - ≤ 89% - 20 pkt 

f) > 89%   - 0 pkt 

 

2. W części III SWKO tj. Sposób przygotowania oferty pkt.20 otrzymuje brzmienie: 

20.  Ofertę wraz  załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz 

adresem oferenta wraz z opisem : „Konkurs ofert na wyłonienie podwykonawcy do realizacji 

świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej – w ramach udzielania świadczeń ambulatoryjnej opieki 

lekarskiej i pielęgniarskiej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej” nie otwierać przed datą 

22.09.2017r.” – Oferta zawiera ….. ponumerowanych stron . 
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3. W części IV SWKO tj. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt1. i  pkt. 5 otrzymują 

brzmienie: 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonymi danymi w ust. III pkt.20 należy przesłać lub złożyć 

do 22.09.2017 r. do godz. 10:00 

5. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Pokoju nr 15 w dniu 22.09.2017 r. o godz. 10:30 

 

 

Udzielający zamówienia dokonuje zmiany Ogłoszenia – zmodyfikowane Ogłoszenie  

w załączniku. 

 

 


