
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa samochodu specjalistycznego - hakowca

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZGO AQUARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100441327

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Katowicka 20

1.4.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 465142424

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgoaquarium.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zgoaquarium.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123901/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-15 09:06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00116211/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą: 
270

Po zmianie: 
300

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
sekcja IV, PKT 4.2.10) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie zaoferowanym w formularzu
ofertowym. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 300 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia.
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.6. Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców

Przed zmianą: 
1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy p.z.p. i zastrzega sobie prawodo zaproszenia
do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty przedstawiają
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. XXV SWZ
(Cena (C),Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T), Gwarancja (G)).
2. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów:
a) Sposób wyliczenia punktów w kryterium cena (C)
Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 75 pkt. przez członków komisji przetargowej.
Cena oferty - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej podanej w formularzu ofertowym.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 75 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według
wzoru:

C = (Cmin / Cx ) x 75 pkt.

gdzie:
C - liczba punktów oferty w kryterium cena
Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert 
Cx - cena oferty badanej

b) Sposób wyliczenia punktów w kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) 
Termin dostawy - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie terminy dostawy przedmiotu zamówienia podanej
w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin dostawy otrzyma 15 pkt., pozostali wykonawcy
odpowiednio mniej punktów, według wzoru:

T = (Tmin / Tx ) x 15 pkt.

gdzie:
T - liczba punktów oferty w kryterium termin dostawy
Tmin - najkrótszy oferowany termin dostawy spośród wszystkich ofert 
Tx – termin dostawy oferty badanej

Oferta zawierająca termin dostawy dłuższy niż 270 dni zostanie odrzucona. 

c) Sposób wyliczenia punktów w kryterium gwarancja (G) 
Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 10 pkt. przez członków komisji przetargowej.
Gwarancja - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie okresu gwarancji podanego w formularzu ofertowym.
Punkty wykonawcom za to kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 
a) gwarancja 24 miesięczna – 0 punktów,
b) gwarancja 36 miesięczna – 5 punktów,
c) gwarancja 48 miesięczna i więcej – 10 punktów.

Uwaga: Minimalna zaoferowana gwarancja wynosi 24 miesięcy liczone od daty odbioru końcowego. W przypadku
niewskazania w ofercie przez wykonawcę okresu gwarancji lub gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24
miesięcy, zamawiający odrzuci jego ofertę jako niezgodną z SWZ. Treść oferty nie odpowiada warunkom zamówienia – art.
226 ust. 1 pkt. 5) ustawy p.z.p. Wykonawca obowiązany jest wskazać „okres gwarancji” tylko w jednym z w/w wariantów.
Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej
gwarancji.

d) Sposób wyliczenia punktów oferty (P) 

P = C + G + T
gdzie: 
P – liczba punktów ogółem dla oferty badanej 
C – liczba punktów oferty w kryterium „cena”
G – liczba punktów w kryterium ”gwarancja” 
T – liczba punktów w kryterium „termin dostawy przedmiotu zamówienia”

Po zmianie: 
1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy p.z.p. i zastrzega sobie prawodo zaproszenia
do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty przedstawiają
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. XXV SWZ
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(Cena (C),Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T), Gwarancja (G)).
2. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów:
a) Sposób wyliczenia punktów w kryterium cena (C)
Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 75 pkt. przez członków komisji przetargowej.
Cena oferty - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej podanej w formularzu ofertowym.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 75 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według
wzoru:

C = (Cmin / Cx ) x 75 pkt.

gdzie:
C - liczba punktów oferty w kryterium cena
Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert 
Cx - cena oferty badanej

b) Sposób wyliczenia punktów w kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) 
Termin dostawy - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie terminy dostawy przedmiotu zamówienia podanej
w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin dostawy otrzyma 15 pkt., pozostali wykonawcy
odpowiednio mniej punktów, według wzoru:

T = (Tmin / Tx ) x 15 pkt.

gdzie:
T - liczba punktów oferty w kryterium termin dostawy
Tmin - najkrótszy oferowany termin dostawy spośród wszystkich ofert 
Tx – termin dostawy oferty badanej

Oferta zawierająca termin dostawy dłuższy niż 300 dni zostanie odrzucona. 

c) Sposób wyliczenia punktów w kryterium gwarancja (G) 
Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 10 pkt. przez członków komisji przetargowej.
Gwarancja - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie okresu gwarancji podanego w formularzu ofertowym.
Punkty wykonawcom za to kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 
a) gwarancja 24 miesięczna – 0 punktów,
b) gwarancja 36 miesięczna – 5 punktów,
c) gwarancja 48 miesięczna i więcej – 10 punktów.

Uwaga: Minimalna zaoferowana gwarancja wynosi 24 miesięcy liczone od daty odbioru końcowego. W przypadku
niewskazania w ofercie przez wykonawcę okresu gwarancji lub gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24
miesięcy, zamawiający odrzuci jego ofertę jako niezgodną z SWZ. Treść oferty nie odpowiada warunkom zamówienia – art.
226 ust. 1 pkt. 5) ustawy p.z.p. Wykonawca obowiązany jest wskazać „okres gwarancji” tylko w jednym z w/w wariantów.
Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej
gwarancji.

d) Sposób wyliczenia punktów oferty (P) 

P = C + G + T
gdzie: 
P – liczba punktów ogółem dla oferty badanej 
C – liczba punktów oferty w kryterium „cena”
G – liczba punktów w kryterium ”gwarancja” 
T – liczba punktów w kryterium „termin dostawy przedmiotu zamówienia”
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