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Skawina, dn. 17.11.2020r.   

 

                                                            Do wszystkich Oferentów 
         

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

dotyczy: „Świadczenie usługi pełnienia dozoru i ochrony mienia obiektów Miejskiego Zakładu 
Usługowego Sp. z o.o. z podziałem na części” nr ZP-09-2020 

 
 
Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  z 
2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może 
przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 
 
Ze względu na: 
- zmianę kryteriów oceny ofert  
-  konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na prawidłowe 
przygotowanie ofert, 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu 

składania ofert do 27.11.2020r. godz. 09:00,  zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są 

wiążące dla Wykonawców: 

1)      pkt 15.1  SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – przy ul. Piłsudskiego 25 w Skawinie, Dziennik 
Podawczy pok.3 do dnia 2020-11-27 do godz. 9:00. 
 

2)      pkt 15.3  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-11-27 o godz. 9:30, w siedzibie Zamawiającego 

3)      pkt 17 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
17.1 Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi 
kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 
17.3 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) 

1 Cena (C) 60% 

2 Oferowana ulga na PFRON 20% 
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3 Doświadczenie wykonawcy (D) 10%  

4 Wartość polisy (P) 10% 
        
 
17.4 Opis kryterium „Cena”  
 
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu OFERTY. 
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Ilość punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru: 
 
          Cmin 

C  =  -----------  x    60 pkt 
          Cof 
 
Gdzie: 
C    -   liczba punktów przyznana ofercie ocenianej 
Cmin -  cena najtańszej oferty spośród ofert ocenianych 
Cof  -     cena oferty ocenianej 
 
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.  
 

17.5 Opis kryterium „Oferowana ulga na PFRON” 

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie wysokości ulgi na PFRON wpisanej przez 

Wykonawcę na formularzu ofertowym.  

Punkty za „Oferowana ulga na PFRON” obliczane będą następująco: 

oferowana ulga na PFRON do 15% – 0 pkt 

oferowana ulga na PFRON od 16% do 30% – 5 pkt 

oferowana ulga na PFRON od 31% do 45 % – 10 pkt 

oferowana ulga na PFRON powyżej 45% – 20 pkt 

UWAGA: 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

 

17.6 Opis kryterium „Doświadczenie wykonawcy” 

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ilości usług ochrony, których wykonanie Wykonawca 

wyszczególnił w wykazie stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Punkty za „Doświadczenie wykonawcy” obliczane będą następująco: 

2 usługi – 0 pkt 

3 usługi – 2 pkt 

4 usługi – 5 pkt 

5 usług – 10 pkt 

UWAGA: 
Minimalna ilość usług wynosi 2.  

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

 

17.7 Opis kryterium „ Wartość polisy” 

Kryterium to będzie weryfikowane na podstawie polisy ubezpieczeniowej przedstawionej przez 

Wykonawcę.  

Punkty za „ Wartość polisy” obliczane będą następująco: 

- 200 000 zł – 0 pkt 

- 300 000 zł – 5 pkt 

- 500 000 zł – 10 pkt 

Minimalna wartość polisy wynosi 200 000 zł. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

 



17.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
17.9 Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
17.10 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni postawione w niniejszej SIWZ 
warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największa liczbę punktów wyliczoną jako suma 
punktów, zgodnie z wymienionymi w pkt. 17 kryteriami oceny.  
17.11 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną.  
17.12 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650); 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym     
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
17.13 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
17.14 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
17.15 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych  
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

5)    treść zał. nr 1. oferta otrzymuje brzmienie: 

PATRZ ZAŁACZNIKI: 

1.       Zał. nr 1 oferta ZMIANA 
 
Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 
SIWZ niniejszym dokumentem z dniem 17.11.2020 r. (w tym treści zał. 1.oferta ZMIANA– który  jest 
obowiązujący w przedmiotowym przetargu.  
 

 

 

 
Prezes Zarządu 

mgr inż. Andrzej Maksymiuk 
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