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Chęciny, dnia 2017-10-23 
Znak sprawy: ZP-1408-2017 

  
  

UUcczzeessttnniiccyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeettaarrggoowweeggoo  
  

  
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 

26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.   
 
Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

                                                                  
Zamawiający informuje, 
 
Pytanie nr 1: 
W związku z tym, iż Zamawiający wymaga obsługi serwisowej T-DOC wraz z aktualizacjami, prosimy o 
modyfikację formularza ofertowo- cenowego, gdyż dotyczy on 2 sterylizatorów oraz 4 myjni (46-5). 
 
Odpowiedź nr 1: 
W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający  zamieszcza zmodyfikowany formularz ofertowy w osobnym 
pliku pn. „ZP-1408-2017 Zał. nr 1- Formularz ofertowy Wykonawcy- AKTUALNY” 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że  modyfikuje zapis w SIWZ: 
A) na str. 2 w tabeli dot. Załączniki do SIWZ, jako załącznik nr 7 zostaje zamieszczony Cennik części 

zamiennych 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy 
kapitałowej 

Załącznik nr 5 Wykaz osób  

Załącznik nr 6 Wzór umowy usługi 

Załącznik nr 7 Cennik części zamiennych aktualnie obowiązujący u Zamawiającego 
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B) w pkt XII ppkt 18 „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: Oferta powinna być umieszczona w 
kopercie oznakowanej w sposób następujący: 

 

ZAMAWIAJĄCY:  
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W 
CZERWONEJ GÓRZE  
UL. CZERWONA GÓRA 10, 26-060 CHĘCINY. 

Wykonawca – nazwa 
i adres  

Tryb postępowania Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp 
Znak postępowania  ZP-1408-2017 
Nazwa postępowania Obsługa serwisowa Centralnej Sterylizatorni. 
Nie otwierać przed 2017-10-27 
 
C) w pkt XIII „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT”, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

Miejsce składania ofert Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 

Termin składania ofert 2017-10-27 godzina 10:00. 
Termin otwarcia ofert 2017-10-27 godzina 10:30. 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
2. W przypadku złożenia oferty po upływie wskazanego terminu składania ofert, Zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. 
 
D) w pkt XVI „KRYTERIA OCENY OFERTY”, który otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są: 

Nr Nazwa kryterium Waga 
1 Cena brutto oferty 60% 
2 Termin zapłaty 30% 
3 Rabat na części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne 10% 

2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

Kryterium: Cena  
– wskaźnik C liczony ze wzoru: 

C = 
Najniższa oferowana cena spośród ważnych ofert

Cena badanej ważnej oferty   x 60 % x 100 

Kryterium: Termin zapłaty         
- wskaźnik T liczony ze wzoru:  

T = 
Termin płatności ważnej oferty badanej

 Najdłuższy termin płatności spośród ważnych ofert   x 30% x 100 

Kryterium: Rabat        - wskaźnik 
R liczony ze wzoru:  

R = 
Udzielony rabat w ofertcie badanej

 Największy udzielony rabat spośród ważnych ofert   x 10% x 100 

UWAGA: Maksymalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 dni licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zaoferowania dłuższego 
terminu płatności, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 60 dni. 

3. Za najkorzystniejszą spośród ważnych ofert, zostanie uznana oferta Wykonawcy, która po 
zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą 
liczbę punktów, zgodnie z wzorem: 

    LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: LP = C + T + R 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała najwyższy wynik). 

E) w pkt XIII ppkt 2 „INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO”, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

2. Wykonawca, którego oferta, zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy  
zobowiązany jest do złożenia:  
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a) kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli 
wykonawcy) uprawnień  kontrolno-pomiarowych SEP typ E dla osób wymienionych w „Wykazie 
osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”; 

b) oryginału lub kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych 
przedstawicieli wykonawcy) cennika części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i 
akcesoriów, które będą używane przy wykonywaniu usług serwisowania, sporządzonego w języku 
polskim wraz z nazwą części i jej numerem katalogowym w oparciu o obowiązujące ceny z 
załącznika nr 7 do SIWZ, uwzględniającego zaoferowany w formularzu ofertowym Wykonawcy 
rabat. 

 
 
 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych 
Jolanta Jarząb  

 


