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SR/XV-270-29(3)-SS/20           Poznań, dnia 21.08.2020 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych 

SR/XV-270-29-SS/20 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na sukcesywną 

dostawę osobistych pomp insulinowych. 
 

PYTANIE: 

1. Dotyczy kryteriów oceny ofert: Prosimy o informację czy nie zaszła pomyłka: „Maksymalna ilość 

punktów do otrzymania w ramach wszystkich ocenianych parametrów urządzeń zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do SIWZ wynosi: 39 pkt w ramach pakietu nr 1 i 41 pkt w ramach pakietu nr 

2.” Czy nie powinno być: 73 pkt w ramach pakietu nr 1 i 37 pkt w ramach pakietu nr 2? 

2. Dotyczy kryteriów oceny ofert: Według ogłoszenia nr 575005-N-2020 z dnia 2020-08-17 r. cena 

stanowi 100% w kryteriach oceny ofert, natomiast według SIWZ 60%. Prosimy o wyjaśnienie w 

jaki sposób Zamawiający będzie oceniał oferty. 

3. Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 19.08.2020 r.: 

„PAKIET NR 2  

OSOBISTE POMPY INSULINOWE DLA DOROSŁYCH – 5 sztuk  

1. Do punktu 16 (Kalkulator bolusa). Czy Zamawiający dopuści kalkulator bolusa z możliwością 

ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz określenia ilości spożywanych węglowodanów 

jedynie jako gramy?  

Ad. 1. Nie.” 

Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca oferujący kalkulator bolusa z możliwością ustawienia 

w kilku przedziałach czasowych oraz określenia ilości spożywanych węglowodanów jedynie jako 

gramy spełnia wymagania Zamawiającego i jest w stanie złożyć ofertą zgodną z SIWZ, ale w 

kryterium opisanym w punkcie nr 16 otrzyma 0 pkt czy nie spełnia wymagań bezwzględnych 

Zamawiającego i tym samym nie jest w stanie złożyć oferty nie podlegającej odrzuceniu? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający omyłkowo podał złą ilość punktów w specyfikacji. Prawidłowa ilość to 74 pkt w 

ramach pakietu nr 1 i 41 pkt w ramach pakietu nr 2. Zamawiający poprawione druki specyfikacji 

technicznej zamieści na stronie internetowej. 

Ad. 2. Kryteria oceny ofert zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

specyfikacją techniczną. 

Ad. 3. Spełnia i może złożyć ofertę. 

 

UWAGA. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia 

ofert na dzień 28.08.2020 r. Składanie ofert do godz. 09:45; otwarcie ofert o godz. 10:00. 

 

 

 


