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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
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ZAWIADOMIENIE 
o sprostowaniu rozbieżności w  treści SIWZ oraz uzupełnieniu treści 

formularza ofertowego 
 
 
 

 Zamawiający uprzejmie informuje iż w skutek omyłki doszło do powstania 
rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.12.2019 2019/S 
246-605380 w którym to określono kryteria oceny ofert w rozdziale VI.3 w sposób 
następujący: 
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi 
kryteriami: 
1. Cena oferty brutto - 60 % 
2. Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru - 40 % 
Ad 1. Liczba punktów (maksymalnie – 60 pkt), którą można uzyskać w ramach 
kryterium „cena” zostanieobliczona wg wzoru: 
Wx = (Cmin / Cx) x 60 punktów, 
Gdzie: 
Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę, 
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach, 
Cx - cena brutto oferty ocenianej. 
Ad 2. Liczba punktów (maksymalnie – 40 pkt), którą można uzyskać w ramach 
kryterium „termin realizacjizamówienia – dostawa towaru”, - liczony od 
następnego dnia po otrzymaniu zamówienia, do skutecznegodostarczenia do 
magazynu Zamawiającego, zostanie obliczona w następujący sposób: 
7 dni – 0 pkt, 
6 dni – 10 pkt, 
5 dni – 20 pkt, 
4 dni – 30 pkt, 
1-3 dni – 40pkt. 
Wykonawca wpisuje liczbą ilość dni przyznaną w kryterium Nr 2. w formularzu 
cenowym (pod opisem pakietu),a następnie w kolumnę nr 4 formularza 



ofertowego. Nie wpisanie żadnej cyfry powoduje przyznanie „0” punktóww tym 
kryterium i oznacza termin dostawy nie dłuższy jak 7 dni. Oferty oceniane będą 
punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość 
zdobytych punktów. 
 
 a treścią ogłoszona w SIWZ z dnia 17.12.2019 którym to w rozdziale XIII określono 
kryteria oceny ofert w sposób następujący : 
 Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi 
kryteriami: 
1. Cena oferty brutto   -  100 % 
Liczba punktów (maksymalnie – 100 pkt), którą można uzyskać w ramach 
kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: 
Wx = (Cmin / Cx) x 100 punktów, 
gdzie: 
Wx -  ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę, 
Cmin -  najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach, 
Cx  -  cena brutto oferty ocenianej. 
 
W związku z powyższym Zamawiający informuje iż prawidłowa treść sposobu oceny 
ofert została zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i uzupełnia zapisy w SIWZ tak aby były zgodne z 
treścią ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym prawidłowa treść zapisów 
w SIWZ brzmi  : 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, 
wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 
 
1. Cena oferty brutto   -  60 % 
2. Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru  -  40% 
 
Ad 1. Liczba punktów (maksymalnie – 60 pkt), którą można uzyskać w ramach 
kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: 
Wx = (Cmin / Cx) x 60 punktów, 
gdzie: 
Wx -  ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę, 
Cmin -  najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach, 
Cx  -  cena brutto oferty ocenianej. 
 
 
Ad 2. Liczba punktów (maksymalnie – 40 pkt), którą można uzyskać w ramach 
kryterium „termin realizacji zamówienia – dostawa towaru”, - liczony od 
następnego dnia po otrzymaniu zamówienia, do skutecznego dostarczenia do 
magazynu Zamawiającego, zostanie obliczona w następujący sposób: 
7 dni – 0 pkt, 
6 dni – 10 pkt, 
5 dni – 20 pkt, 
4 dni – 30 pkt, 
1-3 dni – 40pkt. 
 



Wykonawca wpisuje liczbą ilość dni przyznaną w kryterium Nr 2. w formularzu 
cenowym (pod opisem pakietu), a następnie w kolumnę nr 4 formularza 
ofertowego. Nie wpisanie żadnej cyfry powoduje przyznanie „0” punktów w tym 
kryterium i oznacza termin dostawy nie dłuższy jak 7 dni. Oferty oceniane będą 
punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość 
zdobytych punktów. 
 
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza poprawiony formularz ofertowy stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
Powyższe zmiany nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.12.2019 
2019/S 246-605380. 
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