Gdynia, dnia 03.06.2019r.

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, na dostawę pn.: Dostawa mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
I. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w przedmiotowym
postępowaniu, w związku z czym zmianie ulega treść pkt, 3.7, 7.3 14.1, 14.4, 14.8, oraz rozdziału 16 od
punktu 16.1. do punktu 16.2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:
3.7 Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z
Zamawiającym kolorystyki mebli. Wszystkie wzory dekorów oklein meblowych i tapicerek muszą być
przedłożone do akceptacji przez Zamawiającego. Wyposażenie meblowe danego pomieszczenia powinno
tworzyć jeden komplet o ujednoliconych wymiarach gabarytowych i o identycznej kolorystyce okleiny
meblowej. Kolory blatów stołów i ławek w salach lekcyjnych i jadalni powinny zawierać się w zakresie
PANTONE Cool Gray 1 C – PANTONE Cool Gray 3 C (odcienie szarości). Kolory krzeseł do sal lekcyjnych,
biblioteki, stołówki i pokoi nauczycielskich powinny zawierać się

w zakresie od PANTONE 380 C –

PANTONE 381 C oraz PANTONE 387 C do PANTONE 388 C (odcienie zieleni), w zakresie trzech
wskazanych kolorów PANTONE 283 C, PANTONE 277 C i PANTONE 2708 C (odcienie błękitu) oraz w
zakresie PANTONE 421 C – PANTONE 422 C (odcienie szarości). Na podstawie wymienionych w SIWZ
kolorów wraz z numerami zawartymi w ogólnodostępnej palecie kolorów PANTONE Wykonawca może
dokonać wstępnej analizy kolorów, jaką winien zaoferować. Zamawiający nie określa szczegółowo koloru
jednym z wybranych numerów palety, lecz daje możliwość wyboru jednego z zaproponowanych odcieni,
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolorystyki w skali RAL.
7.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego winni dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
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w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000
zł;

3. Wykaz dostaw (zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usług były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
14.1. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3.4 SIWZ lub złożyć w siedzibie
Zamawiającego przy ulicy 10 Lutego 26, w sekretariacie szkoły do dnia 07.06.2019r. do godziny 09:00.
Sekretariat szkoły pracuje w godzinach od 07:30 do 15:30
14.4. Opakowanie (kopertę) należy zaadresować następująco.
XVII Liceum Ogólnokształcące
ul. 10 Lutego 26
81-364 Gdynia
Oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ulicy Wiczlińskiej
50A”
Nie otwierać przed 07.06.2019r. do qodz. 1100
16.1.

Kryteria oceny ofert:

16.1.1. Cena - 60%
16.1.2. Czas reakcji w przypadku usterki – 10%
16.1.3. Parametry jakościowe – 20%
16.1.4 Okres udzielonej Gwarancji -10%
Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Id.

Nazwa kryterium

C

Cena oferty

60

Sposób obliczenia punktów został
określony w pkt Ad. 16.1.1.

Czas reakcji w przypadku usterki

10

Sposób obliczenia punktów został

CR

Waga

Komentarz

określony w pkt Ad. 16.1.2. niniejszego
załącznika.
PJ

Parametry jakościowe

20

Sposób obliczenia punktów został
określony w pkt Ad.16.1.3. niniejszego
załącznika.

OG

Okres udzielonej gwarancji

10

Sposób obliczenia punktów został
określony w pkt Ad. 16.1.4. niniejszego
załącznika.

Każde z wymienionych powyżej kryteriów zostało oznaczone odpowiednią wagą, gdzie waga wyznacza
istotność danego kryterium przy dokonywaniu oceny oferty.
Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w
zakresie kryteriów, o których mowa w pkt 2. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty.
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz
wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru:
P = C + CR+PJ, gdzie:
· C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty;
· CR – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Czas reakcji w przypadku usterki
· PJ- oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium parametry jakościowe
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i
otrzyma największą łączną liczbę punktów.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch
z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
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Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty
Ad. 16.1.1. Cena Oferty
Zamawiający

obliczy

liczbę

punktów

za

Cenę

oferty,

dla

ofert

nieodrzuconych,

zgodnie

z poniższym wzorem:
C = Cmin x 60 / Co, gdzie:
1. C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
2. Cmin - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w
nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
3. Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
4. 60 – waga kryterium „ Cena oferty”.
Ad. 16.1.2. Ocena punktowa w kryterium „Czas reakcji w przypadku usterki” dokonana zostanie na podstawie
okresu czasu reakcji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli
poniżej. Czas reakcji w przypadku usterki jest to czas, który upłynie od otrzymania przez Wykonawcę
powiadomienia o usterce, do momentu przyjazdu przedstawiciela Wykonawcy i rozpoczęcia czynności

naprawczych przez Wykonawcę. Wymagany czas reakcji wynosi max. 72 godziny. Ocenie podlegać będzie czas
reakcji zaoferowany przez Wykonawcę poniżej podstawowego, wymaganego czasu reakcji.
Czas reakcji w przypadku usterki
Zamawiający oceni nieodrzucone oferty za czas reakcji w przypadku usterki według kryterium zgodnie z
poniższym wzorem:
CR = Tmin x 10 / To
1. CR - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie
2. Tmin - maksymalna liczba godzin reakcji w przypadku usterki Tmin =24godziny=2pkt
3. To – liczba godzin reakcji w przypadku usterki oferty ocenianej
4. 10 – waga kryterium
Oferta otrzyma punkty (maksymalnie 2 punkty w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej, tj.:
Za

zaoferowany

czas

reakcji

w

Max 72 godziny

Max 48 godzin

Max 24 godziny

przypadku usterki
Przyznane punkty

0

1

2

Ad.16.1.3. Parametry jakościowe
Zamawiający oceni nieodrzucone oferty za parametry jakościowe Które Wykonawca zadeklaruje w formularzu
ofertowym według kryterium zgodnie z poniższym wzorem:
PJ = To x 20 / Tmax
1. PJ - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie
2. Tmax – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania= 4
3. To – liczba punktów uzyskana w ocenianej ofercie
4. 20 – waga kryterium

Oceniany parametr
Wykonawca zaoferuje wykonanie: ławka uczniowska- mobilna prawa i lewa, stół
uczniowski z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do
SIWZ - z wykorzystaniem płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm
Wykonawca zaoferuje wykonanie: ławka uczniowska- mobilna prawa i lewa, stół
uczniowski z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do
SIWZ - z wykorzystaniem płyty wiórowej o grubości minimum 19 mm
Wykonawca zaoferuje wykonanie: szaf, szafek, regałów na książki i regałów
bibliotecznych z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do
SIWZ - z wykorzystaniem płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm do
wykonania ścian bocznych i frontu
Wykonawca zaoferuje wykonanie: szaf, szafek, regałów na książki i regałów
bibliotecznych z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1do
SIWZ - z wykorzystaniem płyty wiórowej o grubości minimum 19 mm do
wykonania ścian bocznych i frontu
Wykonawca zaoferuje wykonanie biurka nauczycielskiego z opisu przedmiotu
zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - z wykorzystaniem nóg

Ilość przyznanych
punktów
0
1

0

1

0

biurek nie posiadających płóz
Wykonawca zaoferuje wykonanie biurka nauczycielskiego z opisu przedmiotu
zamówienia, stanowiącego załącznik nr1 do SIWZ - z wykorzystaniem nóg
biurek posiadających płozy
Wykonawca zaoferuje wykonanie mebli: fotel okrągły, kanapa-sofa, opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - Konstrukcje
będą malowane proszkowo w sofach i kanapach oraz fotelach obrotowych
półokrągłych i okrągłych
Wykonawca zaoferuje wykonanie mebli: fotel okrągły, kanapa-sofa z opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - Konstrukcje
chromowane w sofach i kanapach oraz fotelach obrotowych półokrągłych i
okrągłych

1

0

1

Razem ilość przyznanych punktów
16.1.4 Okres udzielonej Gwarancji
Zamawiający oceni nieodrzucone oferty za okres udzielonej gwarancji według kryterium zgodnie z poniższym
wzorem:
OG = To x 10 / T
1. OG - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie
2. T - maksymalny okres gwarancji – 60 m-cy i powyżej= 2
3. To – okres gwarancji oferty ocenianej
4. 10 – waga kryterium
Oferta otrzyma punkty (maksymalnie 2 punkty w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej, tj.:

Za okres udzielonej gwarancji

Min 36 miesięcy

48 miesięcy

60 miesięcy
i więcej

Przyznane punkty

16.2.

0

1

2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznaną przez

Komisję. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikuje
jej treść w sposób prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Jednocześnie informujemy, że zamieszczamy ujednolicony formularz ofertowy, formularz cenowy i opis
przedmiotu zamówienia.

