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Wykonawcy 

(informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego ) 

 

Dotyczy: Dostawa aparatu do charakteryzacji powierzchni właściwej oraz 

rozkładu wielkości porów w materiałach porowatych metodą adsorpcji gazowej 

dla WNZKŚ. 

Znak postępowania  DWNZKŚ.2710.10.2020.MP 

 

INFORMACJA NR  1 -  Korekta Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 

 
 

Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający, działając w trybie par.38 ust.4 ustawy Prawo 

zamówień  , w związku z błędnym określeniem kryteriów oceny ofert, dokonuje następującej 

zmiany  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w dziale XIII SIWZ: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

Kryterium 1: Cena (C) - waga 60% 

Kryterium 2: Termin realizacji dostawy (T) - waga 20% 

Kryterium 3: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (G) – waga 20% 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. 

3. Sposób obliczania wartości punktowej ww. kryteriów: 

3.1  Wartość punktowa w kryterium Cena (C) wyliczana z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku, wg wzoru: 

C = Cmin/Cn * 60  

gdzie: 

Cmin – CENA OFERTOWA brutto - najniższa wśród ocenianych ofert; 

Cn – CENA OFERTOWA brutto ocenianej oferty. 

W kryterium Cena (C) oceniana oferta może ostatecznie uzyskać maksymalnie 60 

punktów, wliczanych do końcowej punktacji. 

3.2  Wartość punktowa w kryterium Termin realizacji dostawy (T) wyliczana 

będzie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru: 
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T = Tmin/Tn * 20 

gdzie: 

Tmin – termin realizacji dostawy – najkrótszy wśród ocenianych ofert; 

Tn - termin realizacji dostawy ocenianej oferty. 

3.2.1 W kryterium termin realizacji dostawy (T) oceniana oferta może ostatecznie 

uzyskać maksymalnie 20 punktów, wliczanych do końcowej punktacji. 

Wykonawca podaje w Formularzu oferty. 

3.2.3. Maksymalny termin realizacji dostawy wynosi 7 dni od dnia podpisania umowy 

przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin realizacji 

dostawy, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Jeżeli 

Wykonawca nie wskaże żadnego terminu realizacji dostawy do porównania i oceny 

ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany termin na zrealizowanie 

dostawy tj. 7 dni i taki termin zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany 

przez Wykonawcę. 

3.3. Wartość punktowa (G) w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wyliczana 

będzie wg wzoru: 

G = Gmin/Gn * 20 

gdzie: 

Gmin – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – najkrótszy wśród 

ocenianych ofert. 

Gn – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach)  – ocenianej oferty; 

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas 

reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 20 pkt. 

1.3.1 Czas reakcji serwisu gwarancyjnego, określony w Formularzu ofertowym,  

wykonawca podaje w godzinach.  

1.3.2 Przez czas reakcji na zgłoszenie usterki rozumie się stawienie się serwisanta w 

siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia 

usterki. 

1.3.3 Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 24 h. Jeżeli wykonawca 

wskaże czas reakcji serwisu dłuższy niż 24 h oferta zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca nie wskaże 

żadnego czasu reakcji serwisu gwarancyjnego do porównania i oceny ofert 
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Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 24 h i taki czas zostanie 

przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę. 

4. Ogólna ocena oferty (OK) stanowi sumę punktów uzyskanych w dwóch wskazanych 

wyżej kryteriach, to jest:  

OK = C + T + G 

5. W wyniku oceny opartej na wskazanych wyżej kryteriach oceniana oferta może łącznie 

uzyskać 100 punktów. 

Wartości C, T i G będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg 

zasady,  że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry 

po przecinku w gorę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga 

cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

w łącznej ocenie punktowej. 

7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam punktowy bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną. 

Jednocześnie zamawiający zamieszcza na stronie internetowej SIWZ z poprawnym działem XIII 

dotyczącym kryteriów oceny ofert. 

Działając w myśl art.38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

Termin składania ofert : do 04.12.2020 do godz. 13:00 

Termin otwarcia ofert : do 04.12.2020 do godz. 13:30 

 

 

Informację przekazała: 

mgr Magdalena Pisarska  

 


