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AGENCJA WYWIADU                                    Warszawa, 11 maja 2021 r. 
 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/8/2021  

na dostawę niszczarek oraz sprzętu biurowego. 

    

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SWZ) 

   

Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września   

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), zmienia 

treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący: 

 

Treść działu XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:  

„XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu 

oceny ofert. 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć 

oferta w danej części wynosi 100 pkt, przy czym 1 % = 1 pkt. 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w części nr 1 zamówienia, Zamawiający 

będzie się kierował kryteriami: 

3.1. cena oferty brutto: 60 %;  

3.2. termin realizacji cząstkowego zamówienia: 40 %. 

4. Wartość punktowa oferty w kryterium w części nr 1 zamówienia cena oferty brutto 

(C1) będzie wyliczona wg wzoru: 

C1 = 
Cmin 

x 60 pkt  
Cb 

gdzie:  

C - kryterium: cena oferty brutto, 

Cmin - najniższa cena oferowana spośród zaproponowanych we wszystkich 

ważnych ofertach (brutto), 

Cb - cena oferty badanej (brutto). 

5. Wartość punktowa oferty w kryterium w części nr 1 zamówienia termin realizacji 

cząstkowego zamówienia (T) będzie wyliczona w następujący sposób:  

od 9 do 10 dni kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania - 5 pkt 

od 7 do 8 dni kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania - 10 pkt 

od 5 do 6 dni kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania - 20 pkt 

od 3 do 4 dni kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania - 30 pkt 

od 1 do 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania - 40 pkt 

6. Łączna liczba punktów (ŁLP) zamówienia dla części nr 1 zamówienia obliczona 

będzie wg wzoru: ŁLP = C1 + T 

7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w części nr 2 zamówienia, Zamawiający 

będzie się kierował kryterium cena oferty brutto: 100 %.  

8. Wartość punktowa oferty w kryterium w części nr 2 zamówienia cena oferty brutto 

(C2) będzie wyliczona wg wzoru: 
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C2 = 
Cmin 

x 100 pkt  
Cb 

gdzie:  

C - kryterium: cena oferty brutto, 

Cmin - najniższa cena oferowana spośród zaproponowanych we wszystkich 

ważnych ofertach (brutto), 

Cb - cena oferty badanej (brutto). 

9. Obliczenia oceny oferty dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. 

10. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej 

oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, wezwie  

on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów  

lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą 

określonym w SWZ. 

13. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, kto rego oferta otrzymała najwyz szą ocenę,  

do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody  

na wybór jego oferty. 

14. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 13, oferta podlega odrzuceniu,  

a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki  

do unieważnienia postępowania.” 

 

W treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, usuwa się w części nr 2 zamówienia wiersz: termin realizacji 

cząstkowego zamówienia (w dniach). 

 


