Narodowy
Instytut
% Onkologii
im Marii Sktodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Gliwice, dnia 09.09.2021 r.
Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-57/21
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00165426/01 na sukcesywne
dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP i innych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii SktodowskiejCurie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonego pytania i udzielonej odpowiedzi:
Pytanie nr 1 (dotyczy kryterium oceny ofert)
Zgodnie z SWZ w kryterium Rodzaj zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych - R: „Największą ilość punktów uzyska
Wykonawca, który zaoferuje największą liczbę materiałów oryginalnych, tj. materiałów wyprodukowanych przez producenta
drukarek do których materiały eksploatacyjne są przeznaczone".
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający do wyliczenia punktów w ramach wyżej opisanego kryterium będzie brał pod uwagę
ilość sztuk zaoferowanych materiałów oryginalnych (producenta urządzeń) w stosunku do ilości wszystkich sztuk materiałów
zamawianych przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem pod specyfikacją asortymentowo - cenową (załącznik nr 2 do SW Z):
„Punkty w kryterium „rodzaj zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych" będą przyznawane w następujący sposób:
W przypadku, gdy Wykonawca w danej pozycji zaoferuje produkt oryginalny otrzyma 1 punkt w danej pozycji,
za zaoferowanie produktu równoważnego otrzyma 0 punktów w danej pozycji. Maksymalna ilość punktów za materiały
oryginalne wynosi 178. Etykiety, kalki i rolki/papier termoczuły oraz toner z pozycji 178 będą traktowane jako produkty
oryginalne i automatycznie otrzymają po 1 punkcie".
Maksymalna ilość punktów (178 pkt za zaoferowanie materiałów oryginalnych) wynika z ilości pozycji w tabeli asortymentowo cenowej (178 pozycji), a nie z sumy ilości sztuk zaoferowanych materiałów oryginalnych w danej pozycji tabeli.
Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.
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