Czołowo, 27 października 2020 r.

Wykonawcy

dot.:

przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup oleju napędowego w systemie
bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na
terenie miasta Środa Wielkopolska”
(sygn. K-ZP.S.2.2020)

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) informuje, iż dokonuje
modyfikacji zapisów SIWZ w poniżej wskazanym zakresie.

1)

Zmianie ulega zapis pkt. 10.5. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
W cenie oferty uwzględnione winny być, akcyza, podatek VAT, upust oraz koszty
wydania i obsługi kart paliwowych. Do ustalenia wartości zamówienia należy przyjąć
średnią cenę paliwa obowiązującą na 2 dowolnie wybranych stacjach paliw
Wykonawcy lub będących w dyspozycji, w okresie od dnia 02.11.2020 r. do dnia
06.11.2020 r. w wartości detalicznej.

2)

Zmianie ulega zapis pkt. § 6 ust. 2 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:
Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą f-rę wynikać będzie z ilości faktycznie
zatankowanego paliwa w kolejnym czasookresie oraz ceny brutto paliwa obowiązującej
w danym punkcie sprzedaży (na danej stacji) w danym dniu, pomniejszonej o kwotę
upustu wymienionego w ust. 1.

3)

Zmianie ulegają zapisy Rozdz. XII SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

12.1.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
L.p.

Nazwa kryterium

Waga [%]

1.

Cena

1

2.

Upust

89

3.

Termin płatności

10

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o. – zamawiający sektorowy
Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik, KRS nr: 0000065697, Kapitał zakładowy w wysokości
5.700.500,00 zł w całości wpłacony. Nr rejestrowy BDO 000026582, Godz. urzędowania: od 7.00
do 15.00, telefon: 61 8 980 666, e-mail: kombus@kombus.com.pl, www.kombus.pl

Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów oraz sposobu obliczenia punktów.
12.1.1. Cena: 1% - maks.1 pkt
C – liczba punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium Cena
Maksymalną liczbę 1 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto, pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem.
Najniższa cena brutto
C = -------------------------------------------------- x 100 x 1%
Cena brutto oferty rozpatrywanej
Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę,
a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zaś w przypadku
Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również
opłaty celne i wszelkie inne opłaty i podatki.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.
12.1.2. Upust 89% - maks. 89 pkt
Wykonawca określi w formularzu ofertowym wysokość upustu od każdej wartości
brutto faktury wystawionej zgodnie z treścią projektu umowy.
Maksymalna liczba punktów (89) zostanie przyznana ofercie zawierającej
największy procentowy upust. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej
pkt. Wykonawca, który nie zaoferuje upustu otrzyma 0 pkt.
12.1.3. Termin płatności 10% - maks. 10 pkt
Maksymalny termin płatności – 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej f-ry.
Minimalny termin płatności – 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej f-ry.
Oferta, która zawiera termin płatności:
1) 14 dni - otrzyma 0 pkt.
2) 18 dni - otrzyma 3 pkt
3) 21 dni - otrzyma 6 pkt
4) 26 dni - otrzyma 8 pkt
5) 30 dni - otrzyma 10 pkt
licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej f-ry:
12.2.
12.3.
12.4.

Obliczenie całkowitej liczby punktów dla danej oferty: Suma punktów
przyznanych danej ofercie w kryteriach oceny ofert.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, którego oferta odpowiadać
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria oceny ofert.
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Zamawiający publikuje tekst jednolity SIWZ, formularza ofertowego oraz projektu umowy – po
zmianach.
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17
listopada 2020 r. Godziny – bez zmian.
Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawców
ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.
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