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W S Z Y S C Y 
 

 
dot.: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę  sprzętu medycznego jednorazowego użytku na  
potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. 
 
 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1843), zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w zakresie opisu 
kryteriów oceny ofert pkt.19 siwz – dot. pakietu 6.  
 
Wskutek omyłki Zamawiający w pakiecie nr 6 odmiennie niż w ogłoszeniu określił wagi 
procentowe i sposób wyliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów.  
W związku z powyższym zmianie w SIWZ podlegają wagi procentowe przypisane 
poszczególnym kryteriom w pakiecie nr 6: 
Zamiast: 
cena brutta za całość dostawy – 85% 
jakość (funkcjonalność) – 10% 
termin dostawy – 5% 
Jest 
cena brutto za całość dostwy – 60% 
jakość (funkcjonalność, parametry techniczne) – 35% 
termin dostawy – 5% 
 
Zmieniony sposób wyliczenia punktów zgodnie z przypisaną wagą procentową dla 
poszczególnych kryteriów wg. wzorów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
pisma.  
Opis punktowanych pozycji tj: 7, 8 i 9 (kalkulacji cenowej do oferty) i sposób 
przyznawania punktów pozostają bez zmian. 
 
Treść zmodyfikowanego pkt. 19 SIWZ zawiera Załączniku 1 do niniejszego 
pisma. 
 
 
Zamawiający informuje, że pozostałe warunki zawarte w siwz pozostają bez zmian. 
 
 
 

Dyrektor 
Prof. dr hab. med. Marcin Zieliński   

 
 
 
 



Załączniku 1  
Zmodyfikowany pkt 19 SIWZ A.ZP-271-12/20 

 
19) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 

w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
2.1. Pakiet nr 1,2,3,4 i 6 
2.1.1 Cena brutto za całość dostawy - 60%  

           Cn 
C=  ------------- x  100 x 60% 
          Cb 

gdzie: 

C- wartość punktowa w kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty  

2.1.2 Jakość ( funkcjonalność, parametry techniczne) – waga 35% 
Kryterium jakość będzie oceniane zgodnie z przedstawioną poniżej punktacją, na podstawie 
wpisanych przez wykonawcę w kalkulacji cenowej do oferty w kolumnie nr 9 (zał. nr 1 do oferty) 
informacji dotyczących punktowanych parametrów technicznych oferowanych produktów 
i tak: 
Pakiet 1:     
Pozycja 1: linka ułatwiająca usunięcie retraktora z rany - 10 pkt., 
bez linki ułatwiającej usunięcie retraktora z rany - 0 pkt. 
Pakiet 2:  
pozycja 1,2: zasobniki posiadające taśmę samoprzylepną na dolnej powierzchni - 10 pkt., nie 
posiadające – 0 pkt.,  
zasobniki zróżnicowane  kolorystycznie w zależności od rozmiaru – 10 pkt, brak zróżnicowania -0 
pkt.  
Pakiet 3:  
pozycja 1:  powierzchnia szczęk nieprzywierająca, gładka – 10 pkt., posiadająca żłobienia – 0 pkt. 
pozycja 2:  kabel posiadający wtyczkę do gniazda MF – 10 pkt., brak wtyczki – 0 pkt.,  
pozycja 5:  wkład roboczy wymienny – 10 pkt.,  nie wymienny – 0 pkt.,  
                   uchwyt z kablem wymienny – 10 pkt., nie wymienny – 0 pkt.,   
pozycja 6:  klej na całej powierzchni elektrody - 10 pkt., elektroda częściowo pokryta klejem - 0 
pkt. 
Pakiet  4:   
pozycja 1: część ustnikowa filtra posiadająca wypustki ułatwiające przytrzymywanie filtra zębami 
podczas badania- 20 pkt., nie posiadająca 0 pkt. 
efektywność filtra: przynajmniej 99,99% przy przepływie 30l/min - 10 pkt., 
(na potwierdzenie załączyć odpowiedni dokument zawierający wyniki testów wykonane przez 
niezależne laboratorium zgodnie z pkt. 11) 12.3 siwz) 
efektywność mniejsza niż 99,99% przy przepływie 30l/min – 0 pkt.,  
Pakiet 6:   

Pozycja 7,8,9: Dwa otwory boczne naprzeciwległe - 10 pkt., otwory naprzemianległe - 0 pkt.                      

 
              Jb 

J = -------------------- x 100 x 35 % 

             Jm 

gdzie: 

J- wartość punktowa kryterium jakość, 

Jb – suma punktów pozycji badanych ofert ; 

Jm– maksymalna ilość punktów  do uzyskania w tym kryterium ( Pakiet nr 1 – 10 pkt, 

pakiet nr 2 – 40 pkt., pakiet nr 3 – 50 pkt, pakiet nr 4 – 30 pkt., pakiet nr 6 – 30 pkt.). 

2.1.3 Termin dostawy– 5% 



Termin dostawy wynosi max 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Za skrócenie terminu 
dostawy oferta otrzyma wiecej punktów tj. za każdy dzień – 5 pkt.  
I tak:  
5 dni roboczych - 0 pkt, 
4 dni robocze - 5 pkt, 
3 dni robocze - 10 pkt,  
2 dni robocze -15 pkt 
Kryterium termin dostawy dla ww. pakietów będzie obliczone wg wzoru: 

               Tb 

T = -------------------- x 100 x 5% 

             Tm 

gdzie: 

T- wartość punktowa w kryterium termin dostawy 

Tb – przyznane punkty wg oferowanego terminu badanej oferty ; 

Tm– maksymalna ilość punktów  do uzyskania w tym kryterium: 15 pkt  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali  100 
punktowej  obliczonych wg następującego wzoru: 
 

X= C+J+T 
gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
J - ilość punktów badanej oferty w kryterium jakość. 

          T - ilość punktów badanej oferty w kryterium termin. 
2.2. Pakiet nr 5,7,8 

 
2.2.1 Cena brutto za całość dostawy– 95%. 

           Cn 
C=  ------------- x  100 x 95% 
          Cb 

gdzie: 

C- wartość punktowa w kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty  

2.2.2 Termin dostawy– 5% 
Termin dostawy wynosi max 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Za skrócenie terminu 
dostawy oferta otrzyma wiecej punktów tj. za każdy dzień – 5 pkt.  
I tak:  
5 dni roboczych -0 pkt, 
4 dni robocze- 5 pkt, 
3 dni robocze- 10 pkt,  
2 dni robocze -15 pkt 
 
Kryterium termin dostawy dla ww. pakietów będzie obliczone wg wzoru: 

               Tb 

T = -------------------- x 100 x 5% 

             Tm 

gdzie: 

T- wartość punktowa w kryterium termin dostawy 

Tb – przyznane punkty wg oferowanego terminu badanej oferty ; 

Tm– maksymalna ilość punktów  do uzyskania w tym kryterium: 15 pkt  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali  100 
punktowej  obliczonych wg następującego wzoru: 



X= C+ T 
gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
T - ilość punktów badanej oferty w kryterium termin. 
 

4. Brak w ofercie wymaganych informacji dotyczących punktowanych parametrów technicznych 
oferowanych produktów, spowoduje nie przyznanie punktów w kryterium jakość. 
5.  Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6.  Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania aukcji 

elektronicznej. 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

 


