Leśny Bank Genów Kostrzyca

Miłków, dnia 27.08.2021
Zn. spr.: SG.270.1.5.2021

Uczestnicy postępowania
Nr SG.270.1.5.2021

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i zmianie
terminu składania ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę zbiornika
kriogenicznego” prowadzonego przez Zamawiającego Leśny Bank Genów Kostrzyca
1. Art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” stanowi, że Zamawiający
w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SWZ. Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:
1) Rozdział 16 SWZ pn. „Opisy kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert”, dokonuje następujących zmian:
a) ust. 16.1. pkt 1) wykreśla kryterium oceny ofert Termin płatności – 20% i zmienia
wagę kryterium „Okres gwarancji jakości” z 20% na 40%.
Brzmienie ust. 16.1. pkt 1) przed zmianą treści:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1)

Cena – 60 %;

2)

Termin płatności - 20 %;

3)

Okres gwarancji jakości – 20%.

Brzmienie ust. 16.1. pkt 1) po zmianie treści:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1)

Cena – 60 %;

2)

Okres gwarancji jakości – 40%.

b) ust. 16.2. pkt 2) w całości ulega wykreśleniu:
Brzmienie ust. 16.2. pkt 2) przed zmianą treści:
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W ramach kryterium „Termin płatności” ocenie będzie podlegać zaoferowany przez
Wykonawcę termin płatności za przedmiot zamówienia, podany w dniach w
formularzu Oferty sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ.
a) Najdłuższy możliwy 20 termin płatności wynosi 30 dni. W przypadku
zaoferowania terminu płatności 30 dni oferta Wykonawcy otrzyma maksymalną
ocenę tj. 20 punktów. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności dłuższy
niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty termin - 30 dni i taki uwzględniony
zostanie w umowie z Wykonawcą.
b) Najkrótszy termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 14 dni.
Wykonawca, który zaoferuje ten najkrótszy termin płatności tj. 14 dni otrzyma 0
pkt.
c) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu oferty terminu płatności,
Zamawiający uzna, iż udziela on 14 dniowego termin płatności i otrzyma 0 pkt.
d) Pozostali Wykonawcy tj. Wykonawcy, którzy zadeklarują wartość pośrednią,
pomiędzy wartością maksymalną (30 dni) a minimalną (14 dni) otrzymają liczbę
punktów obliczoną wg. wzoru:

Tp bo
Tp =------------------- x 100 pkt x 20%
N tp
gdzie:
Tp – liczba punktów w ramach kryterium „Termin płatności”;
bo – badana oferta;
N – najdłuższy termin płatności.
c) ust. 16.2 pkt 3) ppkt d) zostaje zmieniony w następujący sposób: zmianie ulega
waga kryterium „Okres gwarancji jakości” z 20% na 40%.
Brzmienie ust. 16.2 pkt 3) przed zmianą treści:
d) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ)
żadnego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż udziela on 36 miesięcznej
gwarancji i przyzna mu 0 pkt. Wykonawca, który udzieli 36 miesięcznej
gwarancji otrzyma 0 pkt. Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy
zadeklarują okres gwarancji pośredni, pomiędzy maksymalnym (60 miesięcy), a
minimalnym (36 miesięcy) otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru.
Og bo
Og = ------------- X 100 pkt x 20%
N og
gdzie:
Og – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości”;

bo – badana oferta;
N – najdłuższy okres gwarancji jakości.

Brzmienie ust. 16.2 pkt 3) ppkt d) po zmianie treści:
d)Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ)
żadnego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż udziela on 36 miesięcznej gwarancji
i przyzna mu 0 pkt. Wykonawca, który udzieli 36 miesięcznej gwarancji otrzyma 0
pkt. Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji
pośredni, pomiędzy maksymalnym (60 miesięcy), a minimalnym (36 miesięcy)
otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru.
Og bo
Og = ------------- X 100 pkt x 40%
N og
gdzie:
Og – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości”;
bo – badana oferta;
N – najdłuższy okres gwarancji jakości.

2) Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
Rozdział 14. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert ulega zmianie treści w ust. 14.1. i 14.2.
Brzmienie ust. 14.1. i 14.2. przed zmianą treści:
14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu do dnia 31 sierpnia 2021
roku do godz. 09:00.
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 12:00.
Brzmienie ust. 14.1. i 14.2. po zmianie treści:
14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu do dnia 7 września 2021 roku
do godz. 09:00.
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2021 roku o godzinie 12:00.
3) Rozdział 12. Termin związania ofertą - ulega zmianie treści w ust. 12.1.
Brzmienie treści ust. 12.1. przed zmianą:
12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert tj. do dnia 29 września 2021 r.

Brzmienie treści ust. 12.1. po zmianie:
12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert tj. do dnia 6 października 2021 r.
4) Zmianie ulega załącznik nr 3 do SWZ tj, Projekt umowy w §3 ust. 11
Brzmienie §3 ust. 11 przed zmianą treści:
11. Należność wynikająca z faktury płatna będzie w terminie do ….. dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu
wystawienia faktury.
Brzmienie §3 ust. 11 po zmianie treści:
11. Należność wynikająca z faktury płatna będzie w terminie do 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu
wystawienia faktury.
2. Art. 286 ust. 5 ustawy Pzp stanowi: Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym
terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
Zamawiający zgodnie z brzmieniem art. 286 ust. 5 ustawy Pzp poinformuje Wykonawców
o przedłużeniu terminu składania ofert za pośrednictwem strony internetowej
prowadzonego postępowania.
3. Art. 286 ust. 9 ustawy Pzp stanowi: W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6.
W związku z przywołanym wyżej przepisem ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany
ogłoszenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.
4. Art. 286 ust. 6 ustawy Pzp stanowi: Informację o przedłużonym terminie składania ofert
Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6.
Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu
informację o przedłużonym terminie składania ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Marcin Beza
Zastępca Dyrektora
/podpisano elektronicznie/

W załączeniu:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – załącznik nr 1.

