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Projekt pn.   „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” 

Kraków, dn. 23.06.2022 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa drobnego sprzętu medycznego (aparatów do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji, stetoskopy, 

termometry do pomiaru ciała, worki ambu wraz z wyposażeniem, puls oksymetry), kardiomonitor – 

przenośny, łóżka szpitalne z materacami, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, dozowniki 

do dezynfekcji (bezdotykowe i łokciowe), koncentrator tlenu, aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii 

donosowej, kasety do analizatora parametrów krytycznych, samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni 

(szpitalnych), środki do dezynfekcji, urządzenia do krioterapii, bieżnie do treningu wydolnościowego, aparat 

- System Indukcyjnej Stymulacji (SIS), aparaty do elektroterapii z osprzętem, wirówki do kkg/ kkd, stoły do 

drenażu, cykloergometry, na potrzeby Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. 

Bogusława Frańczuka”. 

Znak postępowania A.I.271.1.8.2022. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz 

z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

Pytanie 

Pytanie nr 1  

Dotyczy: Załącznik nr 2 dla pakietu nr 9  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by odstąpić od wypełniania załącznika nr 2? Załącznik nr 2 dotyczy 

urządzenia, natomiast wyspecyfikowany asortyment w pakiecie nr 9 to akcesoria, materiały zużywalne i 

odczynniki.  

Odpowiedź: 

W zakresie części 9 i 11 zamówienia Wykonawcy nie będą zobowiązani do wypełnienia i podpisania 

załącznika do wzoru umowy „ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE”. 

 

Pytanie 

Pytanie 2  

Dotyczy: Formularz Ofertowy, dla pakietu nr 9  

Czy zamawiający wyrazi zgodę, by okres gwarancji obejmował okres przydatności produktu jednostkowego 

zestawu tj. 3 miesiące? 

Odpowiedź: 

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) dokonuje modyfikacji w pkt 16 SWZ - dotyczy 

części 9 zamówienia. 

 

W SWZ jest: 
 

 Dla części 11 zamówienia 

Cena brutto – waga kryterium 100 pkt (100%) 

 

Ad a)  

W kryterium a) punkty liczone będą w następujący sposób: 

 

Amin   

liczba punktów badanej oferty =         -------------   x 100 pkt 

Abad 
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gdzie:  

Amin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Abad – cena oferty badanej 

 

W SWZ powinno być: 

 

 Dla części 9 i 11 zamówienia 

Cena brutto – waga kryterium 100 pkt (100%) 

 

Ad a)  

W kryterium a) punkty liczone będą w następujący sposób: 

 

Amin   

liczba punktów badanej oferty =         -------------   x 100 pkt 

Abad 

gdzie:  

Amin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Abad – cena oferty badanej 

 
 

W wyniku powyższej zmiany zmianie ulega zapis: 
 

 Dla części 2-5 oraz 7-10 oraz 12-18 zamówienia 

 

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

b) Okres gwarancji – waga kryterium 30 pkt (30%) 

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

 

na następujący: 
 

 Dla części 2-5 oraz 7-8, 10 oraz 12-18 zamówienia 

 

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

b) Okres gwarancji – waga kryterium 30 pkt (30%) 

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

 

W wyniku powyższej zmiany - modyfikacji ulega również Formularz oferty.  

Dokument poprawiony stanowi załącznik do odpowiedzi. 

 

Uwaga: 

Wykonawcy składający ofertę na część 9 zamówienia zobowiązani są złożyć poprawiony 

(zmodyfikowany) Formularz oferty. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie 

terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.  

 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 28 czerwca 2022 r. do godz. 09:00. 

(…) 

14.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 11:00. 

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 
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18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 27 lipca 2022 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert i związania ofertą, kryteriów) do portalu ezamowienia - 23/06/2022 r.  
 

 

 

Załączniki: 

- poprawiony Formularz oferty 
 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


