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                                            Warszawa, dn. 14 marca 2017 r.  
 

Wyjaśnienie nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu   
nieograniczonego  na  dostawę podskórnych portów jedno i dwukomorowych z komorą 
tytanową do dożylnego podawania leków wraz z zestawem wprowadzającym – sprawa nr 
Znak: PN – 8/17/MJ. 
 
 W związku z modyfikacją przez Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia zmienia się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający:  
 
I. Zmienia w pkt III ppkt 2 i 6, które otrzymują następującą treść: 
 

2. Próbki wyrobów określonych w poszczególnych częściach zamówienia składane są w celu 
potwierdzenia spełnienia wymagań określonych zamówieniem i dokonania oceny jakości. W 
tym przypadku próbki nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy 
pzp, tym samym próbki nie będą podlegały uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 upzp. 
Oferowane produkty będą oceniane w oparciu o testowanie nieodpłatnie dostarczonych 
próbek wg. zasad opisanych w załączniku nr 4.1, które należy dostarczyć najpóźniej do dnia 
30.03 2017 r. do godz. 10:00 . 

 
6. Próbki oferowanych produktów powinny być złożone w zamkniętym opakowaniu, 

oznaczonym:  
„Próbki do postępowania na dostawę podskórnych portów jedno i dwukomorowych z komorą 
tytanową do dożylnego podawania leków wraz z zestawem wprowadzającym do podawanie 
leków, nr PN-8/17/MJ - nie otwierać przed 30.03.2017 r. godz. 11:00” 

 
 
II. Zmienia w pkt XIV pkt 13, który otrzymuje następującą treść: 

 
13.  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej: 

 
Oferta przetargowa na:  

dostawę podskórnych portów do podawania leków dożylnie wraz z zestawem 
wprowadzającym 

nr PN – 8/17/MJ 
Nie otwierać przed 30.03. 2017 r. godz. 11:00 

 
Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz dane 
Wykonawcy, tj. nazwę, adres, numer telefonu i faxu. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie 
oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 
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III. Zmienia w pkt XVII ppkt 2, który otrzymuje treść: 
 

2. Wadium należy wnieść do dnia 17.03.2017 r. do godz. 10.00 przelewem bankowym na 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

PKO BP S.A. XVI O/W - wa 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045 
z tytułem: Przetarg nieograniczony nr PN – 8/17/MJ 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 
 
IV. Zmienia w pkt XVIII ppkt 1 i 2, które otrzymują następującą treść: 
 
1. Oferty w zamkniętych oznaczonych kopertach: 
należy złożyć u Zamawiającego przy ul. Wawelskiej 15 B w pokoju nr 009 do godz. 10:00 w dniu 
30.03.2017 r. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego powyżej nie jest równoznaczne 
ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. 
Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz dane 
Wykonawcy, tj. nazwę, adres, numer telefonu i faxu. 
 
2. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 30.03.2017 ROKU O GODZ. 11:00 W 
SALI KONFERENCYJNEJ NR 008  U ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UL. WAWELSKIEJ 15 B W 
WARSZAWIE. 
 
V. Dokonuje modyfikacji kryterium oceny ofert na poniższe zapisy w pkt XIX. ppkt 1: 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

A) Cena – 60 % 
B) Jakość – 40 % 

ad. A) Cena w ofercie przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty finansowe; 
powinna być podana jako wartość netto i brutto. 
W kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór: 

 
Wartość brutto oferty najniższej 

Cena = -------------------------------------------------- x 100 x 60 % 
   Wartość brutto oferty badanej 
 
ad. B) Jakość będzie oceniana na podstawie złożonych próbek, zgodnie  
z podanymi parametrami (załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji), wg następującej formuły: 

 
Ilość otrzymanych punktów 

Jakość =       ----------------------------------------      x  100  x  40 % 
     Maksymalna ilość punktów 

 
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą sumę punktów z 
ww. kryteriów oraz będzie spełniała warunki zawarte w SIWZ. 
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Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
 

 
Ponadto Zamawiający modyfikuje: 
 
1. Załącznik nr 2 (formularz ofertowy), który otrzymuje nazwę Załącznik nr 2 (formularz 

ofertowy) po MODYFIKACJI; 
2. Załącznik nr 3 ocena jakości, który otrzymuje nazwę Załącznik nr 3 ocena jakości 

(MODYFIKACJA).  
 
Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Z poważaniem, 
 

p.o. Kierownika Działu 
Zamówień Publicznych 

                i Zaopatrzenia 
                                                      Mariola Balikowska 

 


