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Nr postępowania SZP-332-23N/2020                                      Olsztyn, dnia 30-03-2020r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego:  Piezotom, narzędzia chirurgiczne, membrana 

Coll PURA, diatermia chirurgiczna        

 

 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.)  

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie dokonuje sprostowania 
zapisów  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ 
 
 

I. Ulega sprostowaniu zapis w zał. nr 2, który dotyczy kryterium oceny ofert zad. 
nr 1 i nr 4. Poprawnie powinno być: 

 
1) Zad. nr 1 – pkt 12 w tabeli „Opis przedmiotu zamówienia” powinien brzmieć 

 
 

12. Okres gwarancji na zestaw (konsola, 
sterownik, rękojeść, mikrosilnik, 
kaseta) minimum 24 miesiące od 
daty podpisania przez obie strony  
protokołu zdawczo – odbiorczego  

(Gwarancja na zestaw min. 24 
miesiące  - parametr oceniany: 
 A.  24 m-ce = 0pkt;  
 B.  36 m-cy = 30pkt; 
 C.   42 m-ce i więcej = 40pkt – 
( wpisać oferowany termin) 

              TAK  Podać: 

 

A lub B klub C 

 

 

2) Zad. nr 4 – pkt 52 w tabeli „Opis przedmiotu zamówienia” powinien brzmieć 
 
 

1. Okres gwarancji na zestaw 
minimum 36 miesięcy od daty 
podpisania przez obie strony  
protokołu zdawczo – 
odbiorczego  

(Gwarancja na zestaw min. 36 
miesiące  - parametr oceniany: 
 A.  36 m-cy = 0pkt;  
 B.  42 m-ce = 35pkt; 
 C.   48 m-cy i więcej = 40pkt 
 – wpisać oferowany termin) 
 

TAK  Podać: 
 
 
 
 
 

A lub B klub C 
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II. Ulega sprostowaniu zapis w Rodziale XIII SIWZ, który dotyczy kryterium oceny 
ofert zad. nr 1, 2, 3, 4. Poprawnie powinno być: 

 
 
 

XIII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT  
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o 

ustalone kryteria:  
Zadanie nr 3 

Nazwa kryterium  Waga  

Cena   100 

 
2. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:  

 
2.1. Cena oferty i ocena parametrów techniczno użytkowych  zad.  nr 3  będzie oceniona według 
następującego wzoru:  
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Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  100 pkt    
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ww. kryterium oceny. 
2.2. Kryterium oceny ofert w poszczególnych częściach zamówienia zad. nr 1, 2, 4  jest cena + termin 
gwarancji: 
1) Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 
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Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  60 pkt. 
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
TG       -   termin gwarancji 
1.1 Maksymalna liczba punktów (Wp1) jaką może uzyskać oferta w danej części zamówienia w kryterium „cena” 

wynosi: 60,00 punktów.  
1.2 Maksymalna liczba punktów (TG) jaką może uzyskać oferta w danej części zamówienia w kryterium „termin 

gwarancji” wynosi:  40,00 punktów 

TG –  ilość punktów przyznanych za kryterium „termin gwarancji pełnej” gdzie: 
Zadanie nr 1 -  A. 24 m-ce = 0pkt; B. 36 mc-y = 30pkt; C. 42 mc-e i więcej = 40pkt 
Zadanie nr 2 -  A.  48 m-cy = 0pkt; B. 60 m-cy = 30pkt; C. 66 i więcej  = 40pkt 
Zadanie nr 4 -  A.  36 m-cy = 0pkt; B. 42 m-ce = 35pkt; C. 48 i więcej  = 40pkt 

 
Szczegóły dot. ilości przyznawania punktów za okres gwarancji zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ 
(Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w tabeli zadania, na które 
składać będzie swoją ofertę jaki okres gwarancji deklaruje. Brak zadeklarowania żadnej z opisanej w zał. 
nr 2 opcji uznany będzie za zdeklarowanie najkrótszego, minimalnego z wymaganych okresów gwarancji 
i przyznanie tym samym w niniejszym kryterium odpowiedniej wartości punktowej.  

 

III. Ulega sprostowaniu treść udzielonych wyjaśnień z dnia 27 marca 2020r ad. 
pytanie nr 7. Poniżej poprawne odpowiedzi. 

 Pytanie nr 7. Dotyczy zadania nr 2. 
 

N° 
Pytanie DO ZADANIA NR 2 
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1 
Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz 15 rozpieracz do laminektomii typ adson dł 270 mm ostry? 
Pozostałe parametry bez zmian 
 

2 
Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz 15 rozpieracz do laminektomii typ adson półostry dł 310 mm? 
Pozostałe parametry bez zmian 
 

3 
Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz 17 raspator typ COBBS 25mm szerokość  dł 300 mm? 
Pozostałe parametry bez zmian  
 

4 Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz 18 łyżeczkę ostrą prostą szer7,2 mm dł. 230?  

 LUB 

5 Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz 18 łyżeczkę ostrą prostą szer 6,8 mm dł. 210? 

6 
Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz 22 RETRAKTOR BECKMANN-EATON DO LAMINEKTOMII 
7X7 OSTRY 330 MM? Pozostałe parametry bez zmian   
 

7 
Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz 23 KLESZCZE KOSTNE LUER - STILLE, DŁ. 230 MM? 
Pozostałe parametry bez zmian    
 

8 

Czy zamawiajacy dopuści w zadaniu nr 2 poz 25: KONTENER Z WANNA O WYMIARACH 600x275x138MM 
WYKONANY Z ALUMINIUM, WYPOSAZONY W TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH 
KONTENERA, Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI Z IZOLACJA TERMICZNA, POKRYWA KONTENERA 
WYKONANA Z ALUMINIUM Z z filtrem  teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli, ORAZ ZAMYKANYM 
KOSZEM Z POKRYWA  O WYMIARACH 540x240x60 , I MATA SILIKONOWA I WKLADKAMI 
SILIKONOWYMI?      

 

Odpowiedź ad. pytanie nr 7 poz. 1, 2, 3, 4, 5 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
Odpowiedź ad. pytanie nr 7 poz. 6, 7, 8 -    dopuszcza się do zaoferowania narzędzi i kontenera 
o opisanych w pytaniu wymiarach i cechach z zachowaniem pozostałych paramentów. 
 

 

IV. W związku z ww. modyfikacjami i sprostowaniem treści SIWZ ulegają zmianie 
termin składania i termin otwarcia ofert. 
Nowy termin składania ofert: 03 kwietnia 2020r godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert: 03 kwietnia 2020r godz. 11:00 
 
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia opublikowano w BZP dnia 30-03-2020r 

 
 
Ogłoszenie nr 540056150-N-2020 z dnia 30-03-2020 r.  

Olsztyn: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 526092-N-2020  
Data: 23/03/2020  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w 
Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 29558000000000, ul. ul. Żołnierska  18a, 10-561  
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48 89 5393472, e-mail 
przetargi@wssd.olsztyn.pl, faks +48 602816545.  
Adres strony internetowej (url): www.wssd.olsztyn.pl  
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-04-01, godzina: , Skrócenie terminu składania wniosków, ze 
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane 
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski  
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-03, godzina: 10:00 Skrócenie terminu składania 
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Język lub języki, w jakich mogą być 
sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski  

 
 

 

 
 

                                                                       (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 

 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 

        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


