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SPZOZ/SAN/ZP/46/2019                                                                           Sanok, 19 marzec 2019r. 

 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/06/2019 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku   dla SPZOZ w 

Sanoku.   
 
 

 
SPROSTOWANIE  

 
dotyczy  -  zmiany w SIWZ (str. 15-18)  

cz. XXI. Opis kryteriów oraz sposobu oceny    
 

 

MA BYĆ  
 
 
XXI.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY. 
 
 
Przy dokonywaniu wyboru oferty zamawiający stosuje wyłącznie zasady i kryteria określone             
w niniejszej specyfikacji. 
1..Ocenianie kryteria i ich ranga w ocenie (w%) CZĘŚĆ-PAKIET: 
 
  NR 1,2,6,8,9,11,13,19,21,22,23,24,26,31,34,35,36,37,38,44,45 
LP.                                                   KRYTERIUM          RANGA 

1. Oferowana  cena 60,00% 

2 Termin wykonania- dostawy 40,00% 

                      R a z e m: 100 % 
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Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów : 
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone 
wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem 
niemożności domagania się ich od Zamawiającego. 
Oferta proponująca cenę najniższą  otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące 
ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 
Cena będzie podliczana według następującego wzoru: 
P=   Cena najniższa x kryterium 

       Cena badana 
 
b) 
 termin wykonania - dostawy:  Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia 
oferenta     o terminie wykonania dostawy od daty złożenia zamówienia zgodnie z zapisami 
SIWZ oraz podpisanej z Wykonawcą umowy. Maksymalny termin wykonania- dostawy 
Zamawiający ustalił na  5 dni roboczych, natomiast minimalny to 1 dzień roboczy, termin 
należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób. 
5dni do 4 dni robocze- 20pkt 
3dni do 1 dnia roboczego- 40pkt 
 
 
2.1.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie (w%) PAKIET 
NR  3,4,5,7,10,12,14,15,16,17,18,20,25,27,28,29,30,32,33,39,40,41,42,43,46,47 
 
LP.                                                   KRYTERIUM          RANGA 

1. Oferowana cena                          60 % 

2. Ocena użytkowa                  40 % 

                      R a z e m:             
                         100 % 

 
 
2..  Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów : 
 
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone 
wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem 
niemożności domagania się ich od Zamawiającego. 
Oferta proponująca cenę najniższą  otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące 
ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 
Cena będzie podliczana według następującego wzoru: 
P=   Cena najniższa x  kryterium 

               Cena badana 
 
b) Ocena użytkowa: Kryterium to będzie podlegało indywidualnej ocenie członków Komisji 
Przetargowej na podstawie testowania przedmiotowego sprzętu  / komisja ocenia w skali od 
1do 100 biorąc pod uwagę min : 
pakiet nr 3–  łatwość połączeń, elastyczność, odporność na zagięcia 
pakiet nr 4 – łatwość połączeń, elastyczność, odporność na zagięcia 
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pakiet nr 5–  jakość materiału, rodzaj bocznego otworu, jakość materiału/tworzywa, 
szczelność połączeń, elastyczność, 
pakiet nr 7 – kompatybilność z kaniulą dotętniczą, szczelność połączeń jakość zabezpieczenia 
transportowego 
pakiet nr 10 – elastyczność rurki, ergonomia użytkowania, wielkość i kształt balonu 
pakiet nr 12 – kompatybilność z układem oddechowym, szczelność połączeń, funkcjonalność    
                              pojemnika na lek, długość martwej przestrzeni, elastyczność 
pakiet nr 14-  kompatybilność z aparatem Lungtest 1000, jakość materiału 

pakiet nr 15 – poz. 1 i 3 - odporność na zagięcia, elastyczność 
                               poz. 2 – kompatybilność z drenami 
pakiet nr 16 – odporność na zagięcia, elastyczność 

pakiet nr 17 – mankiet dopasowujący się do frazy, podziałka ilości, możliwość zamknięcia   
                               wydzieliny, szczelność worka, wytrzymałość na rozerwanie 
pakiet nr 18 – gładkość materiału, niska chłonność, wytrzymałość na uszkodzenia 

pakiet nr 20 – napięcie, ”efekt liny”, opór przy rozciąganiu 
 
pakiet nr 25  – cześć żylna kaniuli odporność na załamania zapewniająca stały i bezpieczny 
przepływ w infuzji, część żylna kaniuli posiadająca  idealnie gładką powierzchnię, szczelność 
elastyczność domykalność korka i ostrość 

pakiet nr 27 – jakość wykonania, elastyczność mankietu uszczelniającego 
pakiet nr 28 – kompatybilność z posiadanym wstrzykiwaczem, szczelność połączeń, jakość 
spike 
pakiet nr 29 – chłonność, wytrzymałość na uszkodzenia, jakość zapięcia 
pakiet nr 30 – kompatybilność z posiadanym respiratorem, jakość materiału 
pakiet nr 32 – kompatybilność z dozownikiem 
pakiet nr 33 – jakość narzędzi, obłożenie 
pakiet nr 39 – kompatybilność z aparatem 
pakiet nr 40 – wytrzymałość na rozerwanie, elastyczność 
pakiet nr 41 – kompatybilność z bronchoskopem, jakość materiału 
pakiet nr 42 – kompatybilność z aparatem EMG, jakość materiału 
pakiet nr 43 – kompatybilność z uchwytem, jakość materiału 
pakiet nr 46 – wytrzymałość folii, łatwość założenia na łóżko 
pakiet nr 47 – kompatybilność z respiratorem, jakość materiału 
 
Bardzo niska ocena użytkowa  – 20 pkt. 
Niska ocena użytkowa      – 40 pkt. 
Średnia ocena użytkowa   – 60 pkt. 
Wysoka ocena użytkowa    – 80 pkt. 
Bardzo wysoka ocena użytkowa  - 100 pkt. 
 
Ocena ostateczna kryterium jest obliczana wg. wzoru : 
 
 WARTOŚĆ PUNKTOWA = W x Tn/Tmax 
W  - waga kryterium 
Tmax   - maksymalna liczba przyznanych punktów 
Tn        - liczba punktów przyznanych oferentowi 
 
Tn – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji / liczbę 
oceniających członków komisji 
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Próbki należy dostarczy nieodpłatnie, bezzwrotnie celem  przetestowania i określenia 
oceny użytkowej – próbki należy dostarczyć do terminu składania ofert do: 
SEKRETARIATU SPZOZ Sanok.  
Próbki należy oznaczyć w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, jak również 
zaoferowanego dla danego zadania, pozycji wyrobu i jego producenta. W przypadku 
wyrobów sterylnych jednorazowego użytku próbki należy przedłożyć w oryginalnych 
opakowaniach gwarantujących właściwości sterylne wyrobu. 
 
Należy dostarczyć następujące próbki : 
pakiet nr 3  -   dla wszystkich pozycji – po 3  szt. 
pakiet nr 4  -   dla wszystkich pozycji – po  1 szt. 
pakiet nr 5  -   dla wszystkich pozycji – po  1 szt. 
pakiet nr 7 -    dla wszystkich pozycji  – po 2 szt 
pakiet nr 10 -  dla  pozycji 1  –rozmiar nr 5 (dziecięce) po 2 szt. 
     - rozmiar nr 8 (dorośli) po 2 szt. 
pakiet nr 12 -  dla pozycji 1                 – po 2 szt. 
pakiet nr 14  - dla poz. 1                      – po 2  szt. 
pakiet nr 15  - dla wszystkich pozycji – po 2  szt. 
pakiet nr 16  - dla wszystkich pozycji – po 1  szt. 
pakiet nr 17  - dla wszystkich pozycji – po 3  szt. 
pakiet nr 18  - dla wszystkich pozycji – po 2  szt 
pakiet nr 20  - dla wszystkich pozycji – po 1  szt 
pakiet nr 25  - dla wszystkich pozycji – po 2 szt 
pakiet nr 27 -  dla pozycji 3,4              – po 1 szt 
pakiet nr 28  - dla wszystkich pozycji – po 2 szt 
pakiet nr 29  - dla wszystkich pozycji – po 2 szt 
pakiet nr 30  - dla wszystkich pozycji – po 1 szt 
pakiet nr 32  - dla wszystkich pozycji – po 2 szt 
pakiet nr 33  - dla wszystkich pozycji – po 2 szt 
pakiet nr 39  - dla wszystkich pozycji – po 1 szt 
pakiet nr 40  - dla wszystkich pozycji – po 2 szt 
pakiet nr 41  - dla wszystkich pozycji – po 1 szt 
pakiet nr 42  - dla wszystkich pozycji – po 1 szt 
pakiet nr 43  - dla wszystkich pozycji – po 2 szt 
pakiet nr 46  - dla wszystkich pozycji – po 2 szt 
pakiet nr 47  - dla wszystkich pozycji – po 1 szt 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                Z poważaniem  
 
 

 


