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do wszystkich uczestników postępowania

SPROSTOWANIE do pisma SPZOZ/SAN/ZP/94/2017

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/201 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na    dostawę  sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku  

   dla   SPZOZ Sanok 

JEST 

Pytanie nr 110 – dotyczy   pakiet nr 3, kryterium oceny ofert  
Prosimy o dokładne opisanie, w jaki sposób zamawiający będzie dokonywał oceny w ramach 
kryterium  oceny jakości  w w/w pakiecie,  gdyż  na  chwilę  obecną  Zamawiający  wskazał 
jedynie nawę kryterium, a nie sposób jego oceny. Zgodnie z zapisami PZP (art. 36 ust. 1 pkt. 
13 Pzp), kryterium oceny ofert powinno być oceniane w sposób obiektywny w wykonawca 
biorący  udział  w  postępowaniu  ma  prawo  wiedzieć,  jaką  wagę  zamawiający  przypisuje 
danemu kryterium.  Prosimy o podanie na jakiej podstawie i w jaki sposób będą oceniane 
takie  kryteria  jak  opisane  przez  Zamawiającego  np.  objętość  przestrzeni  martwej,  jakość 
materiału czy rodzaj zastosowanego materiału na filtr i obudowę?
Odpowiedź: Oceniana jest wartość użytkowa poprzez zastosowanie u pacjenta. 

MA BYĆ 

Pytanie nr 110 – dotyczy   pakiet nr 3, kryterium oceny ofert  
Prosimy o dokładne opisanie, w jaki sposób zamawiający będzie dokonywał oceny w ramach 
kryterium  oceny jakości  w w/w pakiecie,  gdyż  na  chwilę  obecną  Zamawiający  wskazał 
jedynie nawę kryterium, a nie sposób jego oceny. Zgodnie z zapisami PZP (art. 36 ust. 1 pkt. 
13 Pzp), kryterium oceny ofert powinno być oceniane w sposób obiektywny w wykonawca 
biorący  udział  w  postępowaniu  ma  prawo  wiedzieć,  jaką  wagę  zamawiający  przypisuje 
danemu kryterium. 

Pragniemy podkreślić,że zgodnie ze stanowiskiem Zespołu Arbitrów w wyroku z dnia 
27  sierpnia  2007r.  (sygn.  Akt  UZP/ZO/-1373/04)  kryteria  oceny  ofert  powinny  być  tak 
skonstruowane,  żeby do minimum ograniczyć subiektywne odczucia i  osobiste  preferencje 
członków  komisji  przetargowe,  a  zgodnie   z  wyrokiem  KIO/UZP 1327/10   w  kontekście  
zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  swoboda  ustalania 
kryteriów oceny  ofert  doznaje  dalszych ograniczeń.  Zasada powyższa wyraża się  bowiem  
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m.in. w obowiązku jednakowego traktowania wszystkich wykonawców ( a więc również oceny 
ich ofert wg tych samych zasad) oraz oraz prowadzenia postępowania w sposób pozwalający  
na zweryfikowanie prawidłowości postępowania zamawiającego, w tym zakresie oceny ofert.  
Ocena  ofert  w  zgodzie  z  powyższą  zasadą  może  być  dokonana  tylko  przy  użyciu  jasno 
opisanych,  mierzalnych  kryteriów  oraz  dokładnie  określonego  sposobu  ich  stosowania,  
ograniczającego do minimum wpływ subiektywnych odczuć i preferencji osób dokonujących 
oceny,  a  informacje  o  sposobie  oceny  muszą  być  podane  do  wiadomości  wykonawców,  
ponieważ  są  dla  nich  wskazówką,  czego  oczekuję  zamawiający,  jak  przygotować  ofertę  i  
według  jakich  zasad  oferta  ta  będzie  oceniana.  Szczególnej  precyzji  wymagają  kryteria  
trudno  mierzalne,  stwarzające  ryzyko  dowolności  oceny,  takie  jak  estetyka,  jakość,  
funkcjonalność,  itp.  Jeśli  Zamawiający  decyduje  się  na  ich  stosowanie,  ma  obowiązek  
wskazać w SIWZ szczegółowy opis sposobu ich zastosowania, tj. podać, co będzie brał pod 
uwagę przy ocenie ofert i jak będzie dokonywał punktacji.         

 Prosimy o podanie na jakiej  podstawie i  w jaki sposób będą oceniane takie  kryteria  jak 
opisane przez Zamawiającego np. objętość przestrzeni martwej, jakość materiału czy rodzaj 
zastosowanego  materiału  na  filtr  i  obudowę?  Mając  na  uwadze  obszerne  zapisy  PZP  i 
szerokie  zapisy  PZP  orzecznictwo  (sygn.  akt  UZP?ZO/0-1593/06,  syg.  akt  UZP/ZO/0-
1855/06,  sygn.  akt  UZP/ZO/01593/06,  sygn.  akt  UZP/ZO/0-1373/04),  jakie  obiektywne 
parametry, cechy, wartości opisanych kryteriów są pożądane przez Zamawiającego i na jakiej 
podstawie będzie przydzielał punkty w ramach każdego z kryteriów. 
Odpowiedź: Oceniana jest wartość użytkowa poprzez zastosowanie u pacjenta. 

Z poważaniem
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