
 
Warszawa, dnia 22/10/2018 

ZZP.ZP.177/18.878.18 

 

WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy postępowania znak: ZZP-177/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ 

APARATURY MEDYCZNEJ: MONITORA KARDIOLOGICZNEGO ORAZ STACJI CENTRALNEGO  

MONITOROWANIA 

 
Zamawiający informuje, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział VII),  w  pkt. 2.2 Sposób 
obliczania wartości punktowej. zmienia zapis: 
Jest: 
2.2.Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry techniczne/jakościowe przedmiotu zamówienia dokonana 
będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi  załącznik nr 3 do 
formularza oferty  
  Wyliczana będzie jako suma punktów uzyskanych przez wykonawcę. Poszczególne punkty przyznawane będą wg 
zasad podanych w tabeli i zostaną zsumowane.  
W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu, który stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty, 
parametru ocenianego lub podania innej wartości niż wynika to z przedstawionych wraz z ofertą dokumentów, 
Zamawiający uzna za właściwy parametr określony w dokumencie potwierdzającym, a nie podany w formularzu 
oferty. 
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wraz z ofertą (w zakresie PARAMETRÓW OCENIANYCH), 
dokumentu potwierdzającego wartość ocenianego parametru lub w przedstawionym dokumencie nie będzie 
potwierdzenia parametru wówczas Zamawiający nie przyzna punktu za przedmiotowy parametr. 
W przypadku zaoferowania parametru niższego niż określony w formularzu jako minimalny oferta zostanie 
odrzucona. 
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
Powinno być: 
2.2.Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry techniczne/jakościowe przedmiotu zamówienia 
dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi  
załącznik nr 3 do formularza oferty.  
 Wartość punktowa kryterium nr 2 wyliczana będzie według wzoru 
 

 Wartość punktowa = Wk   
maxc

co
x 100 

  
 Wk – waga kryterium (30%) 
 Co – liczba punktów uzyskanych przez daną ocenianą ofertę 
 Cmax – maksymalna liczba punktów uzyskana przez jedną ze złożonych ofert. 
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 



 
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia z uprzejmie informuje, iż przedłuża termin składania ofert 

oraz obowiązkowy termin wniesienia wadium i wyznacza nowy termin składania ofert oraz wniesienia wadium do 

dnia 25 października 2018 r. do godziny 09.30.  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w 

Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala 

konferencyjna 113 ( I piętro ). 

 

Ponadto zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
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