
Śrem 08.05.2015

MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Nr sprawy: ZP/9/PN/15

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Z 2013 r. z późn. zm.),  
Zamawiajacy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z postepowaniu w trybie 
przetargu nieograniczonego, na "Bieżące dostawy środków czystości".

Jest:

XIII. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert.

Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 4
Pakiet 5

1.Przy dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  dokona  oceny ofert  na podstawie 
wyniku  osiągniętej  liczby punktów  przyznanych  przez komisję oceniającą , w oparciu  o następujące 
kryteria  i ustaloną punktację :
                                   
 kryterium - cena  90%

Oferta  przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów tj.90 .Pozostałym ofertom 
zostanie  przyznana  odpowiednio mniejsza liczba punktów .
Wartość punktowa  ceny wyliczana wg wzoru:

cena najniższa
--------------------------------------   x 100 x 90 % = ilość punktów
cena badanej oferty  
                                              
kryterium – termin dostawy 10% pkt 

Oferta  przedstawiająca najkrótszy termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów tj.10.Pozostałym 
ofertom  zostanie  przyznana  odpowiednio mniejsza liczba punktów .
Wartość punktowa  terminu wyliczana wg wzoru:

najkrótszy termin  realizacji
--------------------------------------   x 100 x 10% = ilość punktów
termin realizacji  oferty badanej 

2. Ilości  punktów  za poszczególne  kryteria  zostanie  zsumowana,  a za najkorzystniejszą  zostanie  uznana 
oferta, która  uzyska  najwyższą końcową ocenę oferty.
3.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom 
określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o kryteria wyboru.



4.  O  odrzuceniu  oferty  oraz  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie 
wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne.

Pakiet 3 
KRYTERIUM ZNACZENIE

CENA 50 %
JAKOŚĆ 50 %

Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie to suma punktów otrzymanych w zakresie wszystkich 
branych pod uwagę kryteriów.

S = X1 +X2
Gdzie
S – Liczba wszystkich punktów badanej oferty
X1 – Liczba wszystkich punktów uzyskanych w kryterium cena
X2 - Liczba wszystkich punktów uzyskanych w kryterium jakość
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów - S

1) Opis sposobu obliczenia w kryterium cena: Wc= (Cn x 100): Cb  

-  Wc    wartość punktowa ceny
- Cn  cena najniższa oferty
- Cb  cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów - 100 pkt
Otrzymaną wartość punktów mnożymy przez współczynnik wagi przyporządkowany temu kryterium tj. 50%

X1 = Wc  x  50%

2) Opis sposobu obliczenia w kryterium jakość.
Do wyliczenia  punktacji  posłuży  ocena  próbek  dostarczonych  wraz  z  ofertą  przez  Wykonawców.  Oceny 
próbek dokonają członkowie Komisji Przetargowej, posiadający kwalifikacje upoważniające do dokonywania 
oceny oferowanych materiałów.
Oceny jakości dokonywać będą następujący członkowie Komisji Przetargowej:

1. Marzena Banach
2. Alina Bentka
3. Maria Stefaniak
4. Krystyna Zacharzewska

Członkowie Komisji w kryterium jakości oceniać będą:
W zakresie Pakietu 3: dokładność perforacji

grubość
miękkość
dobra wchłanialność wody
zwartość po kontakcie z wodą

Każdy z członków Komisji Przetargowej dysponuje skalą punktową od 0 do 5 punktów. 
Oceniając jakość każdy z członków Komisji Przetargowej przyzna na podstawie oceny dostarczonych przez 
Wykonawców próbek punkty 0 - jakość najgorsza, 5 pkt – jakość najlepsza.
Suma przyznanych punktów w toku oceny przez członków Komisji Przetargowej będzie podstawą do dalszych 
wyliczeń w tym kryterium.
Wzór do obliczenia w kryterium jakość: Wd= (Jb x 100): Jn

- Wd    wartość punktowa badanej oferty w kryterium jakość
- Jn  najwyższa suma punktów za jakość w złożonych ofertach
- Jb  suma punktów za jakość badanej oferty



Maksymalna ilość punktów - 100 pkt
Otrzymaną wartość punktów mnożymy przez współczynnik wagi przyporządkowany temu kryterium tj. 50%

X2 = Wd  x  50%

Wartości  obliczonych  punktów  w  poszczególnych  kryteriach  oraz  suma  punktów  zostanie  podana  z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecia cyfra po przecinku zostanie zaokrąglona od 5 w górę.

5.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.
6.  O  odrzuceniu  oferty  oraz  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie 
wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne.

Winno być:

XIV. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert.

Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 4

1.Przy dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  dokona  oceny ofert  na podstawie 
wyniku  osiągniętej  liczby punktów  przyznanych  przez komisję oceniającą , w oparciu  o następujące 
kryteria  i ustaloną punktację :
                                   
 kryterium - cena  90%

Oferta  przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów tj.90 .Pozostałym ofertom 
zostanie  przyznana  odpowiednio mniejsza liczba punktów .
Wartość punktowa  ceny wyliczana wg wzoru:

cena najniższa
--------------------------------------   x 100 x 90 % = ilość punktów
cena badanej oferty  
                                              
kryterium – termin dostawy 10% pkt 

Oferta  przedstawiająca najkrótszy termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów tj.10.Pozostałym 
ofertom  zostanie  przyznana  odpowiednio mniejsza liczba punktów .
Wartość punktowa  terminu wyliczana wg wzoru:

najkrótszy termin  realizacji
--------------------------------------   x 100 x 10% = ilość punktów
termin realizacji  oferty badanej 

2. Ilości  punktów  za poszczególne  kryteria  zostanie  zsumowana,  a za najkorzystniejszą  zostanie  uznana 
oferta, która  uzyska  najwyższą końcową ocenę oferty.
3.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom 
określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o kryteria wyboru.
4.  O  odrzuceniu  oferty  oraz  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie 



wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne.

Pakiet 3, 5 
KRYTERIUM ZNACZENIE

CENA 50 %
JAKOŚĆ 50 %

Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie to suma punktów otrzymanych w zakresie wszystkich 
branych pod uwagę kryteriów.

S = X1 +X2
Gdzie
S – Liczba wszystkich punktów badanej oferty
X1 – Liczba wszystkich punktów uzyskanych w kryterium cena
X2 - Liczba wszystkich punktów uzyskanych w kryterium jakość
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów - S

1) Opis sposobu obliczenia w kryterium cena: Wc= (Cn x 100): Cb  

-  Wc    wartość punktowa ceny
- Cn  cena najniższa oferty
- Cb  cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów - 100 pkt
Otrzymaną wartość punktów mnożymy przez współczynnik wagi przyporządkowany temu kryterium tj. 50%

X1 = Wc  x  50%

2) Opis sposobu obliczenia w kryterium jakość.
Do wyliczenia  punktacji  posłuży  ocena  próbek  dostarczonych  wraz  z  ofertą  przez  Wykonawców.  Oceny 
próbek dokonają członkowie Komisji Przetargowej, posiadający kwalifikacje upoważniające do dokonywania 
oceny oferowanych materiałów.
Oceny jakości dokonywać będą następujący członkowie Komisji Przetargowej:

5. Marzena Banach
6. Alina Bentka
7. Maria Stefaniak
8. Krystyna Zacharzewska

Członkowie Komisji w kryterium jakości oceniać będą:
W zakresie Pakietu 3, 5: dokładność perforacji

grubość
miękkość
dobra wchłanialność wody
zwartość po kontakcie z wodą

Każdy z członków Komisji Przetargowej dysponuje skalą punktową od 0 do 5 punktów. 
Oceniając jakość każdy z członków Komisji Przetargowej przyzna na podstawie oceny dostarczonych przez 
Wykonawców próbek punkty 0 - jakość najgorsza, 5 pkt – jakość najlepsza.
Suma przyznanych punktów w toku oceny przez członków Komisji Przetargowej będzie podstawą do dalszych 
wyliczeń w tym kryterium.
Wzór do obliczenia w kryterium jakość: Wd= (Jb x 100): Jn

- Wd    wartość punktowa badanej oferty w kryterium jakość
- Jn  najwyższa suma punktów za jakość w złożonych ofertach
- Jb  suma punktów za jakość badanej oferty
Maksymalna ilość punktów - 100 pkt



Otrzymaną wartość punktów mnożymy przez współczynnik wagi przyporządkowany temu kryterium tj. 50%
X2 = Wd  x  50%

Wartości  obliczonych  punktów  w  poszczególnych  kryteriach  oraz  suma  punktów  zostanie  podana  z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecia cyfra po przecinku zostanie zaokrąglona od 5 w górę.
5.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.
6.  O  odrzuceniu  oferty  oraz  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie 
wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne.

Ponadto Zamawiajacy zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 65899-2015 data zamieszczenia: 
08.05.2015

W ogłoszeniu Nr 60723-2015 ; data zamieszczenia: 29.04.2015

Jest:

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mopy, uchwyty i kije 
do mopa..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6, 39.50.00.00-7, 39.22.00.00-0, 
33.76.00.00-5, 19.52.00.00-7.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90 
 2. Termin dostawy - 10 

Winno być:

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mopy, uchwyty i kije 
do mopa..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6, 39.50.00.00-7, 39.22.00.00-0, 
33.76.00.00-5, 19.52.00.00-7.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 50 
 2. Jakość – 50

Za zaistniałe pomyłki przepraszamy.


