
         
 
 
       Poznań, dnia 30 listopada 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup w systemie ratalnym urządzeń medycznych stanowiących 

wyposażenie  Oddziału Medycyny Estetycznej” POSUM/ZPpn/6/2017  
 
 
 
 
Na podstawie  art.   38  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Ulegają zmianie zapisy załącznika nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w załączeniu. 
Zmianie ulegają również kryteria oceny  ofert, w związku z tym  Rozdział XI SIWZ otrzymuje następujące 
brzmienie:  
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Dla zapewnienia kompetentnej i rzetelnej oceny ofert oraz uniknięcia subiektywnych składników w ocenie 
ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą poniższe kryteria o następujących wagach 
procentowych: 
 cena oferty (brutto) – 60% 
termin dostawy – 40% 
 
3. Sposób oceny ofert: 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria i ich wagę. 
 
cena oferty (brutto): 
 
Ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru: 
 
                 Cena (brutto) oferty najtańszej 
Cena = ____________________________ x 60 (waga kryterium) 
                Cena (brutto) oferty badanej 
 
Zgodnie z art. 2 ustawy cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 
 
Termin dostawy: 
Ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru: 
 
do 30 dni – 40 % 
powyżej 30 dni – 0 % 
 
4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. 



       Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

5. W przypadku, gdy przepisy o podatku od towarów i usług – w odniesieniu do przedmiotu zamówienia – 
przewidywałyby, że do rozliczenia należnego podatku VAT zobowiązany jest nabywca – Zamawiający, dla 
potrzeb oceny ofert, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług, który 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miałby obowiązek rozliczyć. 
W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub 
oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych (art.91 ust. 4 PZP). 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
spośród ofert uznanych za ważne. 

9. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii 
Europejskiej Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w 
kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na 
Zamawiającym, wynikających z innych przepisów. 

10. Ocena ofert: 
10.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 
10.2. Zamawiający poprawia w ofercie; 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  - niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
10.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt (lub ich istotne części 
składowe wydają się rażąco niskie) w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego 
co do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP). 
10.4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 
10.5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 
 
 
 


