Informujemy, iż w dniu 11.10.2017r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów postępowania wyboru
nr 3/2017/MASKET

Lista zmian w dokumentacji konkursowej 3/2017/MASKET obowiązująca od 11.10.2017
Numer strony

Stare brzmienie

Nowe brzmienie

1

11. W przypadku pełnomocnictwa – do
reprezentowania Oferenci w postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia – powinno
być ono załączone do oferty w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub
mocodawcę.

2, informacje dodatkowe

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
podjęcia negocjacji cenowych z
Wykonawcą, który złożył w oparciu o
przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę.
Negocjacje cenowe zostaną podjęte w
szczególności w przypadku, gdy
zaoferowana cena będzie wyższa od
założonej przez Zamawiającego.

2, Sposób obliczania ceny

3. Cenę oferty podaje się za jedną matę
sensoryczną.

11. W przypadku pełnomocnictwa – do
reprezentowania Oferenta w postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
albo
reprezentowania
"oferenta"
w
postępowaniu "o udzielenie zamówienia" i
zwarcia "w jego imieniu" umowy
– powinno być ono załączone do oferty w
formie
oryginału
lub
kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza lub mocodawcę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
podjęcia
negocjacji
cenowych
z
Wykonawcą, który złożył w oparciu o
przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę.
Negocjacje cenowe zostaną podjęte w
szczególności
w
przypadku,
gdy
zaoferowana cena najkorzystniejszej oferty
będzie wyższa od środków, które
Zamawiający zabezpieczył na realizację
przedmiotowego
zamówienia.
Negocjowana będzie tylko cena, a z
negocjacji zostanie sporządzony protokół.
W przypadku jeżeli ostateczna cena nie
będzie mieściła się w założeniach
Zamawiającego, postępowanie zostanie
unieważnione.
Cenę oferty podaje się za jedną matę
sensoryczną oraz całą ofertę zbiorczo.

2, Wadium

Wymagane jest wniesienie wadium w
wysokości 50 000,00 zł na konto: 83 1750
0012 0000 0000 2299 0616. Wadium ma
być
zaksięgowane
na
koncie
Zamawiającego, najpóźniej w terminie
składania ofert. Wpływ po tym terminie
będzie uznawany za nie złożenie wadium w
terminie. Oferentom nie wybranym do
współpracy wadium zostanie zwrócone w
terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia
postępowania. Oferent z którym zostanie
podpisana umowa na dostawę przedmiotu
zapytania otrzyma wadium w terminie 7 dni
od daty pierwszej dostawy. Wadium
zostanie zatrzymane jeżeli zwycięzca
postępowania wyboru nie podpisze umowy
na realizację dostawy w terminie 21 dni od
daty rozstrzygnięcia postępowania lub nie
dokona pierwszej dostawy w założonym
terminie.

Wymagane jest wniesienie wadium w
wysokości 50 000,00 zł na konto: 83 1750
0012 0000 0000 2299 0616. Wadium ma
być
zaksięgowane
na
koncie
Zamawiającego, najpóźniej w terminie
składania ofert. Wpływ po tym terminie
będzie uznawany za nie złożenie wadium w
terminie.
1. Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu zamawiający uważa wadium,
które w tym terminie znajdzie się na koncie
zamawiającego. W przypadku wniesienia
wadium w formie gwarancji (lub poręczeń)
powinna ona obejmować pełny okres
związania ofertą.
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli
wadium nie zostało wniesione lub zostało
wniesione w sposób nieprawidłowy.
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
4. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana
jako
najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego
oraz
wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie,

2, sposób złożenia oferty

W formie pisemnej do dnia 13.11.2017r. do
godziny 7:00 pod adresem 22-400 Zamość,
ul. Strefowa 6.

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
W formie pisemnej do dnia 13.11.2017r. do
godziny 12:00 pod adresem 22-400 Zamość,
ul. Strefowa 6.

Procedura wyboru:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu
13.11.2017r. o godzinie 8:00 pod adresem
22-400 Zamość, ul. Strefowa 6.
Wyniki zostaną opublikowane w formie
protokołu z wyboru na stronie masket.pl.
Zostaną także przesłane na wskazane przez
oferentów adresy mailowe ze skrzynki
pocztowej postepowania@masket.pl.

Procedura wyboru:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu
13.11.2017r. o godzinie 13:00 pod adresem
22-400 Zamość, ul. Strefowa 6.
Wyniki zostaną opublikowane w formie
protokołu z wyboru na stronie masket.pl.
Zostaną także przesłane na wskazane przez
oferentów adresy mailowe ze skrzynki
pocztowej postepowania@masket.pl, a
także
opublikowane
w
Dzienniku
Urzędowym UE.

3, pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania w sprawie
postępowania udzielane są wyłącznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej, za
pośrednictwem
maila:
postepowania@masket.pl. Odpowiedzi na
zapytania publikowane są na stronie
masket.pl.
Pytający jest zobowiązany do składania
odpowiedzi na pytania do dnia 05.11.2017.

Umożliwia się składanie pytań pisemnie lub
mailowo na adres postepowania@masket.pl
Natomiast odpowiedzi na zadane pytania
zamieszczane są na stronie Zamawiającego
oraz rozsyłane zwrotnie na adres mailowy z
których zostały wysłane (bez podawania
nazw pytających).
Zamawiający jest zobowiązany do
składania odpowiedzi na pytania do dnia
05.11.2017.

3, Dopuszczone warunki zmian umowy
zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

Przesunięcie terminów, zmiana sposobu lub
zakresów
wykonania
przedmiotu
zamówienia, w uzasadnionym przypadkach
wynikających
z
innych
istotnych
okoliczności, nie dających się przewidzieć
na etapie składania oferty, pod warunkiem
ich stosownego uzasadnienia i akceptacji
przez
odpowiednią
instytucję
współfinansującą realizowany projekt. W
przypadkach wymagających uzyskania
zgody
odpowiedniej
instytucji
współfinansującej realizowany projekt,
wprowadzenie zmian możliwe jest po
uzyskaniu jej zgody. Wprowadzenie zmiany
postanowień umowy wymaga aneksu
sporządzonego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności

Poza przypadkami określonymi w umowie
zmiany umowy będą mogły nastąpić w
wymienionych niżej okolicznościach:
a) Zaistnienia, po zawarciu umowy,
przypadku siły wyższej, przez którą na
potrzeby niniejszego warunku, rozumieć
należy zdarzenie zewnętrzne wobec
łączącej strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od stron,
- którego strony nie mogły przewidzieć
przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu
strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, której nie można
przypisać drugiej stronie.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy
uważać się będzie w szczególności:
powódź, pożar, inne klęski żywiołowe,
nagłe
załamania
warunków
atmosferycznych, nagłe przerwy w
dostawie energii elektrycznej.
b) Zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ
na
realizację
przedmiotu
zamówienia lub świadczenia stron,
c) Powstania rozbieżności lub niejasności w
rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie będzie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisów przez strony,
d) Zaistnienia okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych
sytuacją
finansową,
zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi bądź okolicznościami,
które nie były możliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy - zmianie mogą
ulec termin realizacji umowy bądź terminy
wynikające z harmonogramów płatności,
e) Zmiana w zakresie technologii - jeżeli
dostarczany sprzęt będzie spełniał warunki
wymagane dla realizacji zamówienia,

3, sposób złożenia oferty

4, Formularz oferty

4, formularz oferty

6, formularz oferty
7, kryteria formalne
8, kryteria merytoryczne

8, kryteria merytoryczne

1.
Warunki cenowe
a.
Cena za jedną matę sensoryczną
(PLN)
b.
Wysokość zaliczki wymaganej
przy zamówieniu (%)
i.
Wysokość umownej kary za
każdy dzień zwłoki w przybyciu serwisu
fabrycznego lub przedstawiciela firmy na I
montaż wobec deklarowanego terminu jaka
zostanie wpisana do umowy (zł)
Oferta jest ważna w okresie realizacji
projektu
Oferent zadeklarował ważność oferty w
okresie realizacji projektu
W kryterium kolejno ocenianym ofertom
zostaną
przyznane
punkty
według
następującego wzoru:
Cena = P=(Cn/Cb), gdzie: Cn – cena
najtańszej oferty; Cb – łączna cena badanej
oferty
Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny
ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia
z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w
stosunku do przedmiotu zamówienia:
- wzywa mailowo Wykonawcę do
wyjaśnienia ceny oferty;
- termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do
3 dni roboczych od daty wezwania, przy
czym dla uznania spełnienia terminu liczy
się
data
wpływu
wyjaśnień
do
Zamawiającego;
- jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w
wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdzi, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający zmuszony
będzie odrzucić ofertę Wykonawcy.
b.
Wysokość zaliczki wymaganej
przy zamówieniu (%) W kryterium kolejno
ocenianym ofertom zostaną przyznane
punkty według następującej zasady:
0% – 1 punkt
Od 0% (wyłącznie) do 10% (włącznie) – 0,5
Powyżej 10% - 0

8, kryteria merytoryczne

8, kryteria merytoryczne

W ramach każdego z kryteriów
oznaczonych
cyframi
1-4
nastąpi
zsumowanie punktów uzyskanych w
podkryteriach
oznaczonych
literami
alfabetu. Będą brane cyfry do 4 miejsc po
przecinku. Ewentualne cyfry z dalszych
miejsc po przecinku zostaną odcięte.
Uzyskane
sumy
zostaną
poddane
wagowaniu zgodnie z wagą przypisaną do
danego kryterium. Następnie nastąpi
zsumowanie wyników. Zwycięży oferta,

f) Zmiana terminów realizacji zamówienia z
przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli
Zamawiający wyrazi zgodę,
g) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub
techniczna, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunków zamówienia - Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany umowy, w
szczególności
w
zakresie
zmiany
przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.
a.
Cena za jedną matę sensoryczną
(PLN)
Cena zbiorcza za całą ofertę
(PLN)
Kryterium usunięto

Oferta jest ważna przez 60 dni
Oferent zadeklarował ważność oferty przez
60 dni
W kryterium kolejno ocenianym ofertom
zostaną
przyznane
punkty
według
następującego wzoru:
Cena = P=(Cn/Cb), gdzie: Cn – cena
najtańszej oferty za 1 matę; Cb – cena za
jedną matę badanej oferty
Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny
ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia
z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w
stosunku do przedmiotu zamówienia:
- wzywa mailowo Wykonawcę do
wyjaśnienia ceny oferty;
- termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do
3 dni roboczych od daty "przekazania"
wezwania na wskazany przez Wykonawcę
adres mailowy, przy czym dla uznania
spełnienia terminu liczy się data wpływu
wyjaśnień do Zamawiającego;
- jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w
wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdzi, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający zmuszony
będzie odrzucić ofertę Wykonawcy.
Punkt usunięto

Wprowadzono wartości minimalne, a także
wpisano do metodyki, iż spełnienie wartości
minimalnej oznacza 0 punktów. Dodatkowe
punkty otrzymuje się za lepsze wartości.
W ramach każdego z kryteriów
oznaczonych
cyframi
1-4
nastąpi
zsumowanie punktów uzyskanych w
podkryteriach
oznaczonych
literami
alfabetu. Będą brane cyfry do 4 miejsc po
przecinku. Ewentualne cyfry z dalszych
miejsc po przecinku zostaną zaokrąglone
(od 5 w górę, poniżej w dół). Uzyskane
sumy zostaną poddane wagowaniu zgodnie
z wagą przypisaną do danego kryterium.
Następnie nastąpi zsumowanie wyników.

niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez
niewykluczonego
z
postępowania
Wykonawcę, która uzyska najwyższą liczbą
punktów.

Odrzucone zostaną oferty nie spełniające
minimalnych wymagań. Zwycięży oferta,
niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez
niewykluczonego
z
postępowania
Wykonawcę, która uzyska najwyższą liczbą
punktów.

W załączeniu ujednolicone zapytanie ofertowe 3/2017/MASKET

