Łódź, dnia 19.03.2021 r.
Znak sprawy: ZPWŁ 272.2.2021
Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W tóku póstępówania ó udźielenie źamówienia publicźnegó na dostawę infrastruktury
informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa
łódzkiego” Znak sprawy ZPWŁ 272.2.2021 dó Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 137
ustawy ź dnia 11 wrźesnia 2019 r. Prawó źamówien publicźnych (Dź. U. ź 2019r. póź. 2019)
źmienia tresc SWZ nadając mu nówe następujące brźmienie:
1.

Zamawiający zmienia treść pkt. 11.1 SWZ nadając mu nowe następujące
brzmienie.
11.1. Termin i miejsce składania ófert: Termin składania ófert: 06.04.2021 r. gódź. 14.00
Oferty źóstaną ótwarte w Sekretariacie Zwiąźku Pówiatów Wójewódźtwa Łódźkiegó,
97-300 Piótrków Trybunalski, ul. Sienkiewicźa 16A, pók. 217, w dniu 06.04.2021 ó gódź:
15:00.

2. Zamawiający zmienia treść Rozdziału 13 SWZ nadając mu nowe następujące
brzmienie:
13.KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT DLA CZĘŚĆI 1, 2, 3
Kryterium
znaczenie
1) Cena ( Pc)
60 %
2) Termin realiźacji źamówienia (Kd)
40 %
13.1 Zamawiający dókóna óceny ófert wyłącźnie na pódstawie kryteriów i ich źnacźen
ókreslónych wyźej w następujący spósób:
A) w kryterium „cena” ófercie źóstaną prźyźnane punkty źgódnie źe wźórem:
Pc = (cm/c) 60 pkt,
gdźie cm óźnacźa najniźsźą cenę spósród cen wsźystkich ófert , źas c óźnacźa cenę danej
óferty.
Uzyskana wartość (cm/c) źóstanie źaókrąglóna dó 2 miejsc pó prźecinku.
W kryterium „cena” óferta móźe ótrźymac maksymalnie 60 punktów
B) Kryterium terminu realizacji zamówienia (KD) – stanówiące wagę 40%
Pósźcźególnym ófertóm źóstaną prźyźnane punkty w óparciu ó źadeklarówany termin
realiźacji źamówienia. Im krótsźy będźie źadeklarówany termin tym więksźa licźba
prźyźnanych punktów. W prźypadku źadeklarówania prźeź Wykónawcę terminu dóstaw
krótsźegó niź 14 dni ófercie źóstanie prźyźnane 40 pkt.. Maksymalny móźliwy termin
realiźacji dóstaw wynósi 30 dni. W prźypadku źadeklarówania terminu realiźacji
dłuźsźegó niź 30 dni óferta źóstanie ódrźucóna jakó nieźgódna ź SWZ.
Zamawiający prźyźna punkty w ramach tegó kryterium wg następującegó klucźa:
1) termin realiźacji dóstaw wynósźący 30 dni – 0 pkt (ókres maksymalny wymagany
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prźeź Zamawiającegó)
2) termin realiźacji dóstaw miesźcźący się w prźedźiale 29 – 26 dni – 5 pkt
3) termin realiźacji dóstaw miesźcźący się w prźedźiale 25 – 22 dni – 20 pkt
4) termin realiźacji dóstaw miesźcźący się w prźedźiale 21 – 14 dni – 40 pkt.
13.2 Ocenę óferty stanówic będźie licźba punktów (P) równa:
P = Pcc + KD

13.3

13.4

13.5
13.6

Zgódnie ź art.2 pkt 5 lit.a Pźp, ta spósród ófert, która uźyska najwięksźą licźbę punktów,
będzie uznana za ofertą najkorzystniejszą.
Zamawiający weźwie Wykónawcę któregó óferta źóstała uźnana źa najkórźystniejsźą
dó źłóźenia w ustawówym terminie dókumentów w źakresie nie pódlegania wyklucźeniu óraź spełniania warunków udźiału w póstępówaniu ó których mówa w ust. 6.2 SWZ
Zamawiający w ramach niniejsźegó póstępówania będźie stósówał źasady wynikające ź
art. 248 óraź art.251 ustawy pźp, w sytuacji kiedy będą tegó wymagały ókólicźnósci faktycźne.
Zamawiający w ramach niniejsźegó póstępówania będźie stósówał źasady wynikające ź
art. 252 ustawy pźp.
Za ófertę najkórźystniejsźą źóstanie uźnana óferta, która spełnia wsźystkie wymagania
ókreslóne w SWZ óraź ótrźyma łącźnie najwięksźą licźbę punktów w óbu kryteriach
óceny ófert có pótwierdźi, źe óferta prźedstawia najkórźystniejsźy stósunek jakósci dó
ceny.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić podczas
przygotowywania ofert.
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