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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
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Konin, 02.03.2022 r. 

WSZ-EP-46/2021/289/2022 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa leków”,  nr sprawy WSZ-EP-46/2021  

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający 
informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób:  
 
I. Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zmienia się w następujący sposób: 
 
1. Sposób oraz termin składania ofert - Rozdział XVI. ust. 3 SWZ 

Było: 
3.  Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2022 roku o godz. 08:00 
Jest: 
3. Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2022 roku o godz. 08:00 

 
2.    Termin otwarcia ofert - Rozdział XVII. ust. 1 SWZ 

Było: 
1.  Termin otwarcia ofert: 21.03.2022 roku o godz. 11:00. 
Jest: 
1.  Termin otwarcia ofert: 23.03.2022 roku o godz. 11:00. 

 
3.    Termin związania ofertą - Rozdział XIV. SWZ 

Było: 
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.06.2022 roku. 
Jest: 
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.06.2022 roku. 

4.  Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - 
Rozdział XIX. SWZ 

Było:  
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów: 

1.1. cena ofertowa (C)  – 60 % 
1.2.  termin dostawy (D)  – 40 % 

2.  Kryterium „cena ofertowa” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia (w danej części zamówienia /w danym pakiecie), 
podanej przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z SWZ.  
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Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: 

Najtańsza Cena ofertowa brutto  

Cena =                                                                      x 60 

Badana Cena ofertowa brutto  

W przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto. 

3. Kryterium „termin dostawy” (D) będzie rozpatrywane na podstawie terminu dostawy 
podanego przez Wykonawcę w ofercie (w danej części zamówienia/w danym pakiecie).  
Zamawiający wymaga podania terminu w dniach roboczych (tzn. wskazania cyfrowo ilości dni), 
przy czym termin ten może wynosić: 

3 dni robocze – 0 pkt  
2 dni robocze – 20 pkt  
1 dzień roboczy – 40 pkt  
Wskazanie terminu dłuższego niż 3 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty. Niepodanie                            
w ofercie terminu realizacji reklamacji będzie traktowane jako zaoferowanie terminu realizacji 
reklamacji wynoszącego 3 dni robocze. 

4. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów 
może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.  

5. Oferta z najwyższą ilością punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
7. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny 

najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu  
o następujący wzór: 

Ocena oferty = C+D 
 
 
Jest:  

 
Dotyczy Pakietów 1-27, 29-34 

 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów: 

1.2. cena ofertowa (C)  – 60 % 
1.3. termin dostawy (D)  – 40 % 

2. Kryterium „cena ofertowa” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia (w danej części zamówienia /w danym pakiecie), podanej przez 
Wykonawcę w ofercie zgodnie z SWZ.  
Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: 
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Najtańsza Cena ofertowa brutto  

Cena =                                                                      x 60 

Badana Cena ofertowa brutto  

W przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto. 

3. Kryterium „termin dostawy” (D) będzie rozpatrywane na podstawie terminu dostawy 
podanego przez Wykonawcę w ofercie (w danej części zamówienia/w danym pakiecie).  
Zamawiający wymaga podania terminu w dniach roboczych (tzn. wskazania cyfrowo ilości dni), 
przy czym termin ten może wynosić: 

3 dni robocze – 0 pkt  
2 dni robocze – 20 pkt  
1 dzień roboczy – 40 pkt  
Wskazanie terminu dłuższego niż 3 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty. Niepodanie                            
w ofercie terminu realizacji reklamacji będzie traktowane jako zaoferowanie terminu realizacji 
reklamacji wynoszącego 3 dni robocze. 

4. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów 
może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.  

5. Oferta z najwyższą ilością punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
7. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny 

najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu  
o następujący wzór: 

Ocena oferty = C+D 
 
 
Dotyczy Pakietu 28 

 
1.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następującego kryterium: 

1.1. cena ofertowa (C)  – 100 % 
2. Kryterium „cena ofertowa” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia (w danej części zamówienia /w pakiecie 28), podanej przez 
Wykonawcę w ofercie zgodnie z SWZ.  
Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: 

Najtańsza Cena ofertowa brutto  

Cena =                                                                      x 100 

Badana Cena ofertowa brutto  

W przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto. 
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3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryterium 
może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.  

4. Oferta z najwyższą ilością punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
5. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
6. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny 

najwyższą liczbę punktów kryterium cena ofertowa.  
 

II. Treść Załącznika nr 1  do SWZ – Formularz oferty – dokonuje się zmianę zapisów w punkcie 
5  poprzez dokonanie podziału na Pakiety nr 1-27, 29-34 oraz Pakiet nr 28.  

 
III. Treść Załącznika nr 2  do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – dokonuje się zmiany 

poprzez modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 10, 12, 13, 19, 22, 27, 28 i 30. 
 
IV. Treść Załącznika nr 5  do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – dokonuje się 

zmiany poprzez modyfikację zapisów w następujących miejscach:  
 paragraf 2: ust. 4, 5, 8, 
 paragraf 5: ust. 1, 4, 5. 

 
 

Informacje uzupełniające 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
przedmiotowego Zamówienia.  

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia                                    
o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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