Znak: AG-I.272.1.1.2018

Kielce, dn. 13 marca 2018 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 oraz zmiana treści SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach”, znak: AG-I.272.1.1.2018.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:
1. W rozdziale XXI ust. 1-3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Było:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 15 marca 2018 roku, do godziny 12.00.
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Budynek A, pokój 332
oraz opisana:
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach” CZĘŚĆ ……..
Nie otwierać przed dniem 15 marca 2018 roku, godz. 12.30.
a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 12.30 w siedzibie
Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332
Jest:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 16 marca 2018 roku, do godziny 12.00.
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Budynek A, pokój 332
oraz opisana:

„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach” CZĘŚĆ ……..
Nie otwierać przed dniem 16 marca 2018 roku, godz. 12.30.
a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 marca 2018 roku o godz. 12.30 w siedzibie
Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332
2. W rozdziale XXIV ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Było:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oraz doświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w oparciu o podane niżej
kryteria wyboru i która uzyska najwyższą ilość punktów:
a) Cena brutto: waga kryterium - 60 %
60 pkt otrzyma oferta Wykonawcy z najniższą ceną, pozostałe oferty - proporcjonalnie mniej
(według wzoru):
cena najniższa
Cx =
___________________ x 60 pkt = ……. pkt
cena badanej oferty
b) Dw = Doświadczenie Wykonawcy - waga kryterium - 40 %

Dw =

Ilość uznanych dodatkowych
usług w ofercie badanej
_____________________________ x 40 pkt = ……. pkt
Największa ilość uznanych
dodatkowych usług
w złożonych ofertach

W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy" oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy"
przedstawia dodatkowe (poza usługami wykazywanymi w celu spełniania warunku udziału
w postępowaniu) wykonane lub wykonywane należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert usługi cateringowe (o wartości nie mniejszej niż podane w warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej opisanego w Rozdz. XVI ust. 1 pkt 1 lit.
c SIWZ. Do każdej z wykazanych usług należy przedstawić dowody potwierdzające ich należyte
wykonanie lub wykonywanie (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru itp.).
Usługi wykazywane na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy":
1) Nie mogą być usługami wykazywanymi na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Ponowne wykazanie tych samych usług będzie skutkowało nie uwzględnieniem usług przy punktacji
przyznawanej w ramach przedmiotowego kryterium.
2) Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia usług wykazywanych na potrzeby przyznania
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert, ponieważ dyspozycja wynikająca z art.

26 ust. 3 ustawy dotyczy tylko i wyłącznie dokumentów składanych w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
Uwaga:
Wykonawcy w celu wykazania dodatkowych usług cateringowych na potrzeby kryterium oceny ofert nie
mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów w rozumieniu art. 22a
ust. 1 ustawy.
Ocena w zakresie kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” zostanie dokonana w oparciu
o wykaz usług dot. kryterium stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, który należy złożyć wraz z ofertą.
Nie złożenie tego dokumentu wraz z ofertą lub uzyskanie (w wyniku oceny ofert) w przedmiotowym
kryterium 0 pkt - nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Cx oraz Dw – liczba punktów, przyjmuje się, że 1 pkt = 1%
Łączna ilość punktów uzyskanych przy uwzględnieniu obu kryteriów wyliczona zostanie
w następujący sposób według wzoru: ilość punktów ogółem = Cx + Dw
Wynik: Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną ilość
punktów według powyższych kryteriów oceny ofert.
Jest:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oraz termin płatności faktury.
Zamawiający wybiera ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria wyboru i uzyska najwyższą ilość punktów.
a) Cena oferty: waga kryterium - 60%


60 pkt otrzyma oferta Wykonawcy z najniższą ceną, pozostałe oferty - proporcjonalnie mniej
(według wzoru):
Cx =

cena najniższa
__________________ x 60 pkt = ……. pkt
cena badanej oferty

b) CT = termin płatności faktury waga kryterium - 40%




7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

– 0 pkt
– 20 pkt
– 40 pkt

Cx oraz CT – liczba punktów, przyjmuje się, że 1 pkt = 1%
Łączna ilość punktów uzyskanych przy uwzględnieniu obu kryteriów wyliczona zostanie
według wzoru: ilość punktów ogółem = Cx + CT

Wynik: Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną ilość
punktów według powyższych kryteriów oceny ofert.
3. W § 5 ust. 2 Projektu umowy – Załącznika nr 10 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Było:
2. Rozliczenie finansowe nastąpi przelewem, każdorazowo po wykonaniu danej usługi, w oparciu
o zlecenie i stwierdzenie jej prawidłowego przeprowadzenia przez Zamawiającego, w ciągu 21 dni
od daty prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na: Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056 na wskazane
w niej konto Wykonawcy. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Jest:
2. Rozliczenie finansowe nastąpi przelewem, każdorazowo po wykonaniu danej usługi, w oparciu
o zlecenie i stwierdzenie jej prawidłowego przeprowadzenia przez Zamawiającego, w ciągu
…… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 65702-43-056 na wskazane w niej konto Wykonawcy. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy oraz
Załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt umowy.

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu
składania i otwarcia ofert.
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach.

