Grudziądz, dnia 28 listopada 2019 roku
GSO.271.1.2019
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą
„Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy – miasto Grudziądz”
Działając na mocy art. 38 ust. 4 oraz w związku z art. 12a Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu, dokonał zmiany treści SIWZ. Zmiana dotyczy zapisów:
SIWZ: Rozdział XII ust. 1:
treść dotychczasowa:
Termin składania ofert – do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 10.00
zastępuje się nową:
Termin składania ofert – do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 10.00
SIWZ: Rozdział XII ust. 2:
treść dotychczasowa:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w sali nr 33 w dniu 29 listopada
2019 r. o godz. 12.00.
zastępuje się nową:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w sali nr 33 w dniu 16 grudnia
2019 r. o godz. 12.00.
SIWZ: Rozdział XIV ust. 2:
treść dotychczasowa:
Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pł – punktacja łączna) za kryterium ceny
i terminu wypłaty transzy kredytu:
Pł = Cn + Td
zastępuje się nową:

Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pł – punktacja łączna) za kryterium ceny
i termin podejmowania działań mających na celu wyposażenie nieruchomości
w pojemniki/worki do gromadzenia odpadów komunalnych lub wymiany (licząc
każdorazowo od dnia otrzymania zgłoszenia w trakcie trwania umowy):
Pł = Cn + Td
SIWZ: Rozdział XIX – Zmienia się w całości
Nowa treść rozdziału:
1. Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną zgodnie z art. 91a - 91e ustawy Pzp.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej
2 oferty (w każdym zadaniu) niepodlegające odrzuceniu.
3. Jeśli nie zostaną złożone co najmniej 2 oferty w zakresie danego zadania, niepodlegające
odrzuceniu, aukcja elektroniczna nie zostanie przeprowadzona, a oferta najkorzystniejsza
zostanie wybrana spośród ofert, złożonych w toku postępowania.
Uwaga: w aukcji elektronicznej minimalne postąpienie w kryterium cena
to 10 000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych 00/100). Licytowana będzie cena brutto
oferty za realizację zamówienia w zakresie poszczególnych zadań.
4. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu na adres e-mail wskazany
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5. Aukcja zostanie przeprowadzona na stronie: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp
6. W formularzu ofertowym należy wskazać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu
Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku zmiany osoby uprawnionej do
składania postąpień w toku aukcji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić o takiej zmianie Zamawiającego na minimum jeden dzień przed otwarciem
aukcji.
7. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie
bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia
podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia pod rygorem nieważności,
składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
8. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy
Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.
9. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji.
10. W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie „cena brutto oferty”.
Punktacja w pozostałych kryteriach uzyskana z oferty pozostaje bez zmian.
11. Ograniczenia co do przedstawianych wartości wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie występują.
12. Informacje, które zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
termin ich udostępniania:
Każdy z Wykonawców rozpoczyna aukcję i licytuje od swojej, zaproponowanej w ofercie
ceny, podczas licytacji uwzględniana w punktacji i widoczna dla Wykonawców będzie
waga drugiego z parametrów oceny oferty – czas reakcji na podstawie pojemników.
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Aukcja odbywać się będzie według reguły zniżkowej licytacji, co oznacza, że każda
następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona najkorzystniejsza
punktowo (łącznie liczba punktów w kryterium cena i termin) w danym momencie aukcji.
Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez
siebie oferty cenowej.
Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień
na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem
aukcji.
Zamawiający ustali wartość najwyższej i najniższej ceny spośród złożonych ofert.
Wyznaczenia wartości punktów dokonywane będą następująco:
C of.n.
Cn = ----------------------- x 60%
Cof.b.

gdzie : Cn – liczba punktów za kryterium cena
C of.n – cena oferty najniższej
Cof.b – cena oferty badanej
Złożone przez wykonawców oferty zostaną wprowadzone do systemu przez
zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa, która może zostać „poprawiona” przez każdego
wykonawcę poprzez składanie kolejnych postąpień. Postąpienia składane w toku aukcji
elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem:
Pł = Cn + Td
gdzie: Pł – punktacja łączna
Cn – liczba punktów za kryterium cena (uzyskana w toku
aukcji)
Td – liczba punktów uzyskana za kryterium podejmowania
działań (wartość wyliczona na podstawie złożonych ofert
przed przystąpieniem do aukcji)

13.

14.
15.
16.
17.

Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu.
Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria
oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyniku aukcji
elektronicznej.
Zamawiający przeprowadzi przed aukcją elektroniczną, aukcję testową dla Wykonawców.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów
łącznie za wszystkie kryteria.
Pozostałe informacje zostaną zamieszczone w zaproszeniu do aukcji.
Wymagania techniczne:
1) komputer klasy PC/laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7/ 8/ 10;
2) Wspierane przeglądarki:
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−MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X,
−Mozilla Firefox (wersja 46 lub nowsza) z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.,
−Google Chrome (wersja 45 lub nowsza),
−Opera (wersja 37 lub nowsza),
Przeglądarka Microsoft EDGE nie obsługuje funkcjonalności podpisu elektronicznego
i nie jest wspierana w tym zakresie.
1) Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze
internetowe);
2) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej
przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; – Tylko w przypadku
korzystania z podpisu elektronicznego;
3) Certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie
się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów systemu
Windows (magazynie logicznym o nazwie „Osobisty” certyfikatów systemu
Windows)). – Tylko w przypadku korzystania z podpisu elektronicznego;
4) Zainstalowana najnowsza wersja Java Runtime Environment w wersji - Tylko w
przypadku korzystania z podpisu elektronicznego:
−32bit - Dla systemów operacyjnych 32 bitowych (x86);
−32bit i 64bit – Dla systemów operacyjnych 64 bitowych (x64)
5) Brak blokad wyskakujących okienek w przeglądarce;
6) Uprawnienia na komputerze do odpalania apletów Javy.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

/-/ Prezydent Grudziądza
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