
DZPZ/333/ 19PN/ 2017                                                        Olsztyn, 19 maja 2017 r. 

 1 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

    

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro , odczynników 

laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatorów  (Ogłoszenie nr 

505425-N-2017 w Biuletynie Zamówień publicznych z dnia 11 maja 2017 r.)  

 

       Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w podanym poniżej zakresie (zmiany zostały uwzględnione czerwoną czcionką):  

1. Formularza cenowego będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ  

2. Formularza parametrów ocenianych będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ.   

 

Treść SIWZ  otrzymuje brzmienie:  

 

 1. III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro , odczynników , drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatorów z 
możliwością składania ofert częściowych, liczba części – 41  . 

 

 

2. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu,  brak podstaw wykluczenia, oraz że oferowane dostawy odpowiadają określonym 

wymaganiom  

 

A. Dokumenty wymagane 

 

1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 

1.1. Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

1.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o 
których mowa w art. 86 ust. 3. składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 9 do SIWZ. 
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2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
2.1. Zamawiający dla warunków udziału wymienionych w Rozdz. V pkt. 1 ppkt. 1.1 i w pkt. 2 

ppkt. 2.1., 2.2. i 2.3. nie określa szczegółowych wymagań, a za spełnienie wszystkich warunków 

uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego 

załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom 
zamawiający żąda:  

Próbek oferowanego asortymentu w zakresie części nr 18 pozycja 5 ( szczegółowa informacja w 

zakresie wymaganych próbek znajduje się w formularzu parametrów ocenianych , stanowiący  

załącznik nr 7 do SIWZ ) . Do powyższych próbek zostanie wezwany Wykonawca  którego oferta 
zostanie oceniona najwyżej .  

 

 
4.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku 

podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

B. Oferta powinna zawierać: 
 
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

Formularz ofertowy, 
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

Formularz cenowy – również w wersji edytowalnej Excel na płycie CD lub DVD, 
3. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. 

4. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI A pkt. 1.1. o 2.1 SIWZ, sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ  

5. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, 

Formularz parametrów wymaganych dla części nr 39. 
6. Folder/katalog ( w języku polskim ) zawierający opis - specyfikację oferowanego przedmiotu 

zamówienia, który potwierdza spełnianie wymagań opisanych w Formularzu cenowym, wraz z 

numerem katalogowym.  

7. Próbek oferowanego asortymentu w celu dokonania oceny jakościowej oferowanego 

asortymentu . Szczegółowa informacja w zakresie wymaganych próbek znajduje się w formularzu 

parametrów ocenianych , stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ . Dla części nie wymienionej w 
formularzu parametrów ocenianych Zamawiający nie wymaga próbek . Nie dostarczenie 
próbek wraz z ofertą skutkuje odrzuceniem ( z wyłączeniem części nr 18 pozycja 5 ) 

 
Próbki nie podlegają zwrotowi gdyż zostaną zużyte podczas oceny produktu. 

UWAGA: Próbki powinny być tak opisane, aby jasno wynikało której pozycji i którego pakietu 
dotyczą. Próbki i oferta powinny zostać dostarczone w dwóch odrębnych opakowaniach.  

 

XIII. Opis kryteriów oceny ofert: 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej: 
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A. W zakresie części nr  : 18,21,22,23,39,40,41  
 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
    1. Cena  60% 
    2. Ocena użytkowo - jakościowa 20% 
    3. Termin dostawy zamówionego towaru  20% 

 

 
B. W zakresie pozostałych części nie wymienionych powyżej : 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
    1. Cena  60% 

    2. Termin dostawy zamówionego towaru  40% 

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów. 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

 
A. 
Cena oferty najtańszej +     Oferta badana                                             +      Oferta badana                                                         

Cena oferty badanej   x 60 %        Oferta z najwyższą liczbą punktów   x 20 %     Oferta z najwyższą liczbą punktów   x 20 %   

 

 

B. 

Cena oferty najtańszej +     Oferta badana                                                         

Cena oferty badanej   x 60 %      Oferta z najwyższą liczbą punktów   x 40 %                

 

 

3. Sposób oceny parametrów użytkowo - jakościowych dla części nr: 18,21,22,23,39,40,41  nastąpi 
na podstawie kryteriów i punktacji określonych w formularzu parametrów ocenianych  stanowiącym 
załącznik nr 7 do SIWZ 

 
1. Punkty  za kryterium termin dostawy zamówionego towaru zostaną przyznane na podstawie 

następujących zasad : 

 

     Termin dostawy zamówionego towaru do 3 dni roboczych  – 5 punktów 

     Termin dostawy zamówionego towaru do 5 dni roboczych  – 1 punkt 

 

Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) zadeklaruje oferowany przez siebie 

parametr oceniany jakim jest termin dostawy zamówionego towaru . 

 

UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE 

OFEROWANEGO ASORTYMENTU, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, 

POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE (opis produktu oferowanego) BĘDĄ PODSTAWĄ DO 

SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT. 

 

Załączniki: 

Załączniki nr 1–   Aktualny formularz cenowy  (Załącznik nr 2  do SIWZ). 

Załączniki nr 2 –   Aktualny formularz parametrów ocenianych   (Załącznik nr 7  do SIWZ). 
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Zamawiający informuje , że jednocześnie zmieniła się treść Ogłoszenia o zamówieniu .  

 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego   

w  Olsztynie 

Irena Kierzkowska 

( Podpis osoby uprawnionej ) 

 

 


