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Kraków, data 4 lutego 2020 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 
Znak postępowania A.I.271-1/20. 

 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie: 

W odniesieniu do pakietu nr 5 (…) w opisie przedmiotu zamówienia mamy informację o punktach za opisane 

rozwiązanie, co sugeruje że w ocenie oferty będzie również tzw. kryterium jakościowe, natomiast w SIWZ 

mamy zapis: (…) 

Gdzie w takim układzie ujęte są punkty za kryterium jakościowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie części 5 zamówienia (zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp). 

  

Pkt 17 SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: 

 

17.1. 

Oferty będą oceniane według kryteriów – w części 1-4 oraz 6-11 zamówienia: 

a) Cena brutto – waga kryterium 60 pkt (60%) 

b) Okres gwarancji – waga kryterium 20 pkt (20%) 

c) Czas naprawy gwarancyjnej – waga kryterium 20 pkt (20%) 

 

Ad A)  

W kryterium a) punkty liczone będą w następujący sposób: 

 

Amin   

liczba punktów badanej oferty =       -------------   x 60 pkt 

Abad 

  

gdzie: Amin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Abad – cena oferty badanej 

 

Ad B)  

w kryterium b) punkty liczone będą w następujący sposób: 

 

Gbad– Gmin 

liczba punktów badanej oferty = -----------------------------------------   x 20 pkt 

     Gmax(60 miesięcy) – Gmin(24 miesięcy) 

 

gdzie:  

Gmin – najkrótszy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy 

Gbad – okres gwarancji w badanej ofercie 

 

Uwagi: 

Brak wskazania w Formularzu oferty okresu gwarancji będzie oznaczać, iż Wykonawca zaoferował 

najkrótszy okres gwarancji – 24 miesiące.  

Wskazanie okresu krótszego niż 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

Jeśli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 60 miesięcy – do przeliczenia punków w niniejszym 

kryterium zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. 

 

Ad C)  

W kryterium c) punkty będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 

0 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni roboczych  

(zakres 5-7) 
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10 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 4 dni roboczych           

(zakres 2-4) 

20 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący jeden dzień roboczy  

(zakres 1) 

 

Uwagi: 

Minimalnym wymaganiem jest czas naprawy gwarancyjnej wynoszący maksymalnie do 7 dni 

roboczych. Brak wskazania oferowanego czasu naprawy gwarancyjnej spowoduje uznanie przez 

Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni roboczych 

(w takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium 0 pkt). 

 

Ostateczna liczba punktów w części 1-4 oraz 6-11 zamówienia obliczana będzie dla każdej z ofert 

zgodnie z wzorem: 

 

P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt)  

gdzie: 

P - liczba punktów badanej oferty 

A - liczba punktów przyznanych w kryterium najniższa cena 

B - liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji 

C - liczba punktów przyznanych w kryterium czas naprawy gwarancyjnej 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

17.2. 

Oferty będą oceniane według kryteriów – w części 5 zamówienia: 

a) Cena brutto – waga kryterium 60 pkt (60%) 

b) Okres gwarancji – waga kryterium 10 pkt (10%) 

c) Czas naprawy gwarancyjnej – waga kryterium 10 pkt (10%) 

d) Oferowane rozwiązania jakościowe w załączniku do umowy (opis parametrów i warunków 

wymaganych) – waga kryterium 20 pkt (20%) 

 

Ad A)  

W kryterium a) punkty liczone będą w następujący sposób: 

 

Amin   

liczba punktów badanej oferty =       -------------   x 60 pkt 

Abad 

  

gdzie: Amin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Abad – cena oferty badanej 

 

Ad B)  

w kryterium b) punkty liczone będą w następujący sposób: 

 

Gbad– Gmin 

liczba punktów badanej oferty = -----------------------------------------   x 10 pkt 

            Gmax(60 miesięcy) – Gmin(24 miesięcy) 

 

gdzie:  

Gmin – najkrótszy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy 

Gbad – okres gwarancji w badanej ofercie 

 

Uwagi: 

Brak wskazania w Formularzu oferty okresu gwarancji będzie oznaczać, iż Wykonawca zaoferował 

najkrótszy okres gwarancji – 24 miesiące.  

Wskazanie okresu krótszego niż 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

Jeśli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 60 miesięcy – do przeliczenia punków w niniejszym 

kryterium zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. 

 

Ad C)  

W kryterium c) punkty będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 

0 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni roboczych  

(zakres 5-7) 

5 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 4 dni roboczych           

(zakres 2-4) 

10 pkt  – jeżeli zaoferowany zostanie czas naprawy gwarancyjnej wynoszący jeden dzień roboczy  

(zakres 1) 

Uwagi: 
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Minimalnym wymaganiem jest czas naprawy gwarancyjnej wynoszący maksymalnie do 7 dni 

roboczych. Brak wskazania oferowanego czasu naprawy gwarancyjnej spowoduje uznanie przez 

Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni roboczych 

(w takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium 0 pkt). 

 

Ad D)  

W kryterium d) punkty będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 

  

0 pkt  – za nie zaoferowanie rozwiązania – zgodnie z pkt 23 załącznika do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) 

10 pkt  – za zaoferowanie rozwiązania – zgodnie z pkt 23 załącznika do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) 

  

0 pkt  – za nie zaoferowanie rozwiązania – zgodnie z pkt 24 załącznika do umowy (opis parametrów        

i warunków wymaganych) 

10 pkt  – za zaoferowanie rozwiązania – zgodnie z pkt 24 załącznika do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) 

 

Ostateczna liczba punktów w części 5 zamówienia obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie 

z wzorem: 

 

P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt) + D (pkt) 

gdzie: 

P - liczba punktów badanej oferty 

A - liczba punktów przyznanych w kryterium najniższa cena 

B - liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji 

C - liczba punktów przyznanych w kryterium czas naprawy gwarancyjnej 

D - liczba punktów przyznanych w kryterium rozwiązania jakościowe w załączniku do umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych) 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie 

terminu składania i otwarcia ofert.  

 

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 7 lutego 2020 r. godz. 9:00 na adres: Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która została 

złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2020 r. godz. 10:00 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 

(…) 

 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 04/02/2020 r. 

 

 

 
               dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


