
    
  Szczecin, 05.02.2016 r.

L.dz. ZZ-2380-15/16

Informacja na stronę internetową

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39

i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.  2164), zwanej dalej „uPzp” na

„Dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego, chemii samochodowej i środków czyszczą-

cych oraz akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U.  z  2015 r.  poz.  2164) Zamawiający  modyfikuje rozdz.  XIII  siwz dotyczący opisu kryteriów,

którymi będzie się kierował przy wyborze oferty:

w siwz jest  :  

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Część  I:  dostawy  ogumienia  letniego  i  całorocznego  do  sprzętu  transportowego  KWP

w Szczecinie:

1)   Cena (C1) – znaczenie 70%   - Dotyczy następujących pozycji w załączniku nr 6.1 – (formularz kalkulacji cenowej)

– poz. 18, 19, 22, 25, 35 i 42

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 100. 

najniższa cena ofertowa

C1 = ------------------------------------------------- x 70%

cena oferty badanej

2) Cena (C2) – znaczenie 28%   - dotyczy pozostałych pozycji w załączniku nr 6.1 – (formularz kalkulacji cenowej)

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 100. 

najniższa cena ofertowa

C2 = ------------------------------------------------- x 28%

cena oferty badanej

3) Gwarancja na wszystkie opony musi być podana w miesiącach. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mie-

siące, jednak nie może przekroczyć 36 miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuż-szy termin gwarancji niż 36

miesięcy zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów za powyższe kryterium maksymalną dopuszczalną ilość mie-

sięcy.

Długość Gwarancji (DG) – znaczenie 2%

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 100.

najdłuższa gwarancja ofertowa   

DG = ------------------------------------------------ x 2%

gwarancja oferty badanej

Ocena punktowa oferty OPO= C1+C2+DG
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Za najkorzystniejszą  ofertę  Zamawiający uzna  taką,  która  uzyska  najwyższą  liczbę punktów.  Punkty będą  liczone

zawsze do dwóch miejsc po przecinku.

Część  II: dostawy  ogumienia  zimowego  i  całorocznego  do  sprzętu  transportowego  KWP

w Szczecinie: 

1) Cena (C1) – znaczenie 74% -   dotyczy następujących pozycji w załączniku nr 6.2 – (formularz kalkulacji cenowej)

– poz. 5, 10, 11, 25 i 26.

Oferta  oceniana  będzie  przez  członków Komisji  przetargowej  zgodnie  z  podanym  wzorem przy zastosowaniu

punktacji liczbowej od 1 do 100. 

najniższa cena ofertowa

C1 = ------------------------------------------------- x 74%

                                                                                           cena oferty badanej

2) Cena (C2) – znaczenie 24% -   dotyczy pozostałych pozycji w załączniku nr 6.2 – (formularz kalkulacji cenowej)

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 100. 

najniższa cena ofertowa

C2 = -------------------------------------------------- x 24%

cena oferty badanej

3) Gwarancja na wszystkie opony musi być podana w miesiącach. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mie-

siące, jednak nie może przekroczyć 36 miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy termin gwarancji niż 36

miesięcy zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów za powyższe kryterium maksymalną dopuszczalną ilość mie-

sięcy.

   Długość Gwarancji (DG) – znaczenie 2%

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 100.

najdłuższa gwarancja ofertowa   

DG = --------------------------------------------------- x 2%

gwarancja oferty badanej

Ocena punktowa oferty OPO= C1+C2+DG

Za najkorzystniejszą  ofertę  Zamawiający uzna  taką,  która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty będą

liczone zawsze do dwóch miejsc po przecinku.

Część III: dostawy chemii samochodowej i środków czyszczących do sprzętu transportowego

KWP w Szczecinie,

1) Cena (C1) – znaczenie 50% -   dotyczy następujących pozycji w załączniku nr 6.3 – (formularz kalkulacji cenowej)

–poz. I/1 i I/2

Oferta  oceniana  będzie  przez  członków Komisji  przetargowej  zgodnie  z  podanym wzorem przy zastosowaniu

punktacji liczbowej od 1 do 100. 

najniższa cena ofertowa

C1 = ------------------------------------------------- x 50%

cena oferty badanej

2) Cena (C2) – znaczenie 30% -   dotyczy następujących pozycji w załączniku nr 6.3 – (formularz kalkulacji cenowej)

–poz. I/3, I/4, I/6, I/12, I/13, I/19, II/1,II/5 i III/2

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym   wzorem przy zastosowaniu

punktacji liczbowej od 1 do 100. 
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najniższa cena ofertowa

C2 = ---------------------------------------------------- x 30%

cena oferty badanej

3) Cena (C3) – znaczenie 18% -   dotyczy pozostałych pozycji w załączniku nr 6.3 – (formularz kalkulacji cenowej)

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 100. 

najniższa cena ofertowa

C3 = ------------------------------------------------------ x 18%

cena oferty badanej

4) Gwarancja na wszystkie opony musi być podana w miesiącach. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mie-

siące, jednak nie może przekroczyć 36 miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy termin gwarancji niż 36

miesięcy zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów za powyższe kryterium maksymalną dopuszczalną ilość mie-

sięcy.

       Długość Gwarancji (DG) – znaczenie 2% 

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 100.

najdłuższa gwarancja ofertowa   

DG = -----------------------------------------------------  x 2%

gwarancja oferty badanej

Ocena punktowa oferty OPO= C1+C2+C3+DG

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taka, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty będą liczone

zawsze do dwóch miejsc po przecinku.

Część IV: dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie.

1) Cena (C1) – znaczenie 75% -   dotyczy następujących pozycji w załączniku nr 6.4 – (formularz kalkulacji cenowej)

–poz.   1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18  .

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 100. 

najniższa cena ofertowa

C1 = -------------------------------------------------- x 75%

cena oferty badanej

2)  Cena (C2) – znaczenie 23% -   dotyczy pozostałych pozycji w załączniku nr 6.4 – (formularz kalkulacji cenowej)

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 100. 

najniższa cena ofertowa

C2 = ------------------------------------------------- x 23%

cena oferty badanej

3) Gwarancja na wszystkie opony musi być podana w miesiącach. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mie-

siące, jednak nie może przekroczyć 36 miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy termin gwarancji niż 36

miesięcy zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów za powyższe kryterium maksymalną dopuszczalną ilość mie-

sięcy.

     Długość Gwarancji (DG) – znaczenie 2%

Oferta  oceniana  będzie  przez  członków Komisji  przetargowej  zgodnie  z  podanym wzorem przy zastosowaniu

punktacji liczbowej od 1 do 100.
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najdłuższa gwarancja ofertowa   

DG = –-------------------------------------------------- x 2%

gwarancja oferty badanej

Ocena punktowa oferty OPO= C1+C2+DG

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty 

będą liczone zawsze do dwóch miejsc po przecinku.

W  przypadku  złożenia  oferty  przez  wykonawcę  zagranicznego,  który  na  podstawie  odrębnych  przepisów,

dotyczących obrotu wewnątrzwspólnotowego, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT)

z  tytułu  wykonania  czynności  składających  się  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  w  kraju  odbiorcy  -

Zamawiającego (tj. w Polsce), a której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  11 marca  2004 r.  o  podatku  od towarów i  usług w zakresie  dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 3a uPzp w celu oceny takiej oferty

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacić zgodnie

z obowiązującymi przepisami. 

W siwz powinno być:  

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Część  I:  dostawy  ogumienia  letniego  i  całorocznego  do  sprzętu  transportowego  KWP

w Szczecinie:

1)    Cena (C1)  –  znaczenie  70%   -  Dotyczy następujących  pozycji  w załączniku  nr  6.1  –  (formularz  kalkulacji

cenowej) – poz.   18, 19, 22, 25, 35 i 42

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punktacji

liczbowej od 1 do 70. 

najniższa cena ofertowa

C1 = ------------------------------------------------- x 70 pkt.

cena oferty badanej

 2)    Cena (C2) – znaczenie 28%   - dotyczy pozostałych pozycji w załączniku nr 6.1 – (formularz kalkulacji cenowej)

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punktacji

liczbowej od 1 do 28. 

najniższa cena ofertowa

C2 = ------------------------------------------------- x 28 pkt.

cena oferty badanej

 3) Gwarancja na wszystkie opony musi być podana w miesiącach. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mie-

siące, jednak nie może przekroczyć 36 miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy termin gwarancji niż 36

miesięcy zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów za powyższe kryterium maksymalną dopuszczalną ilość mie-

sięcy.

Długość Gwarancji (DG) – znaczenie 2%

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punktacji

liczbowej od 1 do 2.

najdłuższa gwarancja ofertowa   

DG = ------------------------------------------------ x 2 pkt.

gwarancja oferty badanej

Ocena punktowa oferty OPO= C1+C2+DG
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Za najkorzystniejszą  ofertę  Zamawiający uzna  taką,  która  uzyska  najwyższą  liczbę punktów.  Punkty będą  liczone

zawsze do dwóch miejsc po przecinku.

Część  II: dostawy  ogumienia  zimowego  i  całorocznego  do  sprzętu  transportowego  KWP

w Szczecinie: 

 1)   Cena (C1) – znaczenie 74% -   dotyczy następujących pozycji w załączniku nr 6.2 – (formularz kalkulacji cenowej)

– poz.   5, 10, 11, 25 i 26.

Oferta  oceniana  będzie  przez  członków Komisji  przetargowej  zgodnie  z  podanym  wzorem przy zastosowaniu

punktacji liczbowej od 1 do 74. 

najniższa cena ofertowa

C1 = ------------------------------------------------- x 74 pkt.

                                                                                           cena oferty badanej

 2) Cena (C2) – znaczenie 24% -   dotyczy pozostałych pozycji w załączniku nr 6.2 – (formularz kalkulacji cenowej)

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 24. 

najniższa cena ofertowa

C2 = -------------------------------------------------- x 24 pkt.

cena oferty badanej

 3) Gwarancja na wszystkie opony musi być podana w miesiącach. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mie-

siące, jednak nie może przekroczyć 36 miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy termin gwarancji niż

36 miesięcy zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów za powyższe kryterium maksymalną dopuszczalną ilość

miesięcy.

   Długość Gwarancji (DG) – znaczenie 2%

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 2.

najdłuższa gwarancja ofertowa   

DG = --------------------------------------------------- x 2 pkt.

gwarancja oferty badanej

Ocena punktowa oferty OPO= C1+C2+DG

Za najkorzystniejszą ofertę  Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty będą liczone

zawsze do dwóch miejsc po przecinku.

Część III: dostawy chemii samochodowej i środków czyszczących do sprzętu transportowego

KWP w Szczecinie,zawierającego  rzuty  poziomeposzczególnych kondygnacji  oraz

rzuty  elewacji  domu oraz  propozycje  rozmieszczenia  oświetlenia  zewnętrznego  i

wewnętrznego, urządzeń sanitarnych i grzewczych.

1)    Cena (C1) – znaczenie 50% -   dotyczy następujących pozycji w załączniku nr 6.3 – (formularz kalkulacji cenowej)

–poz.   I/1 i I/2.

Oferta  oceniana  będzie  przez  członków Komisji  przetargowej  zgodnie  z  podanym wzorem przy zastosowaniu

punktacji liczbowej od 1 do 50. 

najniższa cena ofertowa

C1 = ------------------------------------------------- x 50 pkt.

cena oferty badanej

2)    Cena (C2) – znaczenie 30% -   dotyczy następujących pozycji w załączniku nr 6.3 – (formularz kalkulacji cenowej)

–poz.   I/3, I/4/6, I/12, I/13, I/19, I, II/1,II/5 i III/2.
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Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym   wzorem przy zastosowaniu

punktacji liczbowej od 1 do 30. 

najniższa cena ofertowa

C2 = ---------------------------------------------------- x 30 pkt.

cena oferty badanej

3)    Cena (C3) – znaczenie 18% -   dotyczy pozostałych pozycji w załączniku nr 6.3 – (formularz kalkulacji cenowej)

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 18. 

najniższa cena ofertowa

C3 = ------------------------------------------------------ x 18 pkt.

cena oferty badanej

4)  Gwarancja na wszystkie opony musi być podana w miesiącach. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mie-

siące, jednak nie może przekroczyć 36 miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy termin gwarancji niż 36

miesięcy zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów za powyższe kryterium maksymalną dopuszczalną ilość mie-

sięcy.

       Długość Gwarancji (DG) – znaczenie 2% 

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 2.

najdłuższa gwarancja ofertowa   

DG = -----------------------------------------------------  x 2 pkt.

gwarancja oferty badanej

Ocena punktowa oferty OPO= C1+C2+C3+DG

Za najkorzystniejszą  ofertę  Zamawiający uzna  taka,  która  uzyska  najwyższą  liczbę punktów.  Punkty będą  liczone

zawsze do dwóch miejsc po przecinku.

Część IV: dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie.

1) Cena (C1) – znaczenie 75% -   dotyczy następujących pozycji w załączniku nr 6.4 – (formularz kalkulacji cenowej) –

poz.   1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18  .

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 75. 

najniższa cena ofertowa

C1 = -------------------------------------------------- x 75 pkt.

cena oferty badanej

2)  Cena (C2) – znaczenie 23% -   dotyczy pozostałych pozycji w załączniku nr 6.4 – (formularz kalkulacji cenowej)

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punk-

tacji liczbowej od 1 do 23. 

najniższa cena ofertowa

C2 = ------------------------------------------------- x 23 pkt.

cena oferty badanej

3) Gwarancja na wszystkie opony musi być podana w miesiącach. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mie-

siące, jednak nie może przekroczyć 36 miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy termin gwarancji niż 36

miesięcy zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów za powyższe kryterium maksymalną dopuszczalną ilość mie-

sięcy.

     Długość Gwarancji (DG) – znaczenie 2%

Oferta oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej zgodnie z podanym wzorem przy zastosowaniu punktacji

liczbowej od 1 do 2.
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najdłuższa gwarancja ofertowa   

DG = –-------------------------------------------------- x 2 pkt.

gwarancja oferty badanej

Ocena punktowa oferty OPO= C1+C2+DG

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty będą

liczone zawsze do dwóch miejsc po przecinku.

W  przypadku  złożenia  oferty  przez  wykonawcę  zagranicznego,  który  na  podstawie  odrębnych  przepisów,

dotyczących obrotu wewnątrzwspólnotowego, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT)

z  tytułu  wykonania  czynności  składających  się  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  w  kraju  odbiorcy  -

Zamawiającego (tj. w Polsce), a której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  11 marca  2004 r.  o  podatku  od towarów i  usług w zakresie  dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 3a uPzp w celu oceny takiej oferty

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z

obowiązującymi przepisami. 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Formularze kalkulacji cenowej - Załączniki od Nr 6.1 do 6.4

do siwz, wprowadzając w tabelach dodatkowa kolumnę z ceną  brutto na poszczególne pozycje.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

W załączeniu zmodyfikowane załączniki od nr 6.1 do 6.4 do siwz.

     

Zamawiający  informuje,  że termin  składania  i  otwarcia  ofert  na  wszystkie  części ulega

przedłużeniu do  dnia 11.02.2016r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
            

wyk. w 1 egz. 
wyk. A.G.
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