
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni samochodowej i pracowni budowlanej w Centrum

Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Mysłowicach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

1.2.) Oddział zamawiającego: CKZiU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364124349

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mikołowska 44

1.4.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 222 26 41

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckziu-myslowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckziu-myslowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071679/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-02 10:32

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00061868/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.7. Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne
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Przed zmianą: 
Nie dotyczy

Po zmianie: 

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 1)

Przed zmianą: 
Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami: 
l.p. Kryterium Waga % / Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane
kryterium
1. Cena (brutto) 60%, maksimum 60 pkt
2. Termin dostawy 40%, maksimum 40 pkt Liczba punktów przydzielona w tym kryterium
poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
KC = ------- x 60% x 100
Cb
gdzie: 
• KC – kryterium cena
• Cn – cena najniższej oferty (ocenianej)
• Cb – cena oferty badanej (ocenianej)
• 60% – waga

Kryterium „Termin dostawy” (KTD): 
Liczba punktów w kryterium termin dostawy przyznawana będzie wg następujących zasad:
- za termin dostawy 30 dni kalendarzowych – 0 pkt
- za termin dostawy 25 dni kalendarzowych - 20 pkt
- za termin dostawy 20 dni kalendarzowych – 40 pkt
W przypadku gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Ofertowym terminu dostawy
Zamawiający przyjmie termin dostawy 45 dni kalendarzowych i przyzna 0 pkt.
15.3. Za ofertę najkorzystniejszą (KIP) zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punków obliczoną wg wzoru:
KIP = KC + KTD
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów
KC – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
KTD – ilość punktów uzyskanych w kryterium: termin dostawy
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną liczbę
punktów (100 pkt). Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry
po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulega zmianie.
15.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert
dodatkowych.
15.5. Jeżeli złożona zostanie w trakcie niniejszego postępowania oferta, której wybór
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prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.

Po zmianie: 
Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami: 
l.p. Kryterium Waga % / Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane
kryterium
1. Cena (brutto) 60%, maksimum 60 pkt
2. Termin dostawy 40%, maksimum 40 pkt Liczba punktów przydzielona w tym kryterium
poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
KC = ------- x 60% x 100
Cb
gdzie: 
• KC – kryterium cena
• Cn – cena najniższej oferty (ocenianej)
• Cb – cena oferty badanej (ocenianej)
• 60% – waga

Kryterium „Termin dostawy” (KTD): 
Liczba punktów w kryterium termin dostawy przyznawana będzie wg następujących zasad:
- za termin dostawy 30 dni kalendarzowych –10 pkt
- za termin dostawy 25 dni kalendarzowych - 20 pkt
- za termin dostawy 20 dni kalendarzowych – 40 pkt
W przypadku gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Ofertowym terminu dostawy
Zamawiający przyjmie termin dostawy 45 dni kalendarzowych i przyzna 0 pkt.
15.3. Za ofertę najkorzystniejszą (KIP) zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punków obliczoną wg wzoru:
KIP = KC + KTD
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów
KC – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
KTD – ilość punktów uzyskanych w kryterium: termin dostawy
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną liczbę
punktów (100 pkt). Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry
po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulega zmianie.
15.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert
dodatkowych.
15.5. Jeżeli złożona zostanie w trakcie niniejszego postępowania oferta, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą: 
Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami: 
l.p. Kryterium Waga % / Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane
kryterium
1. Cena (brutto) 60%, maksimum 60 pkt
2. Termin dostawy 40%, maksimum 40 pkt Liczba punktów przydzielona w tym kryterium
poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
KC = ------- x 60% x 100
Cb
gdzie: 
• KC – kryterium cena
• Cn – cena najniższej oferty (ocenianej)
• Cb – cena oferty badanej (ocenianej)
• 60% – waga

Kryterium „Termin dostawy” (KTD): 
Liczba punktów w kryterium termin dostawy przyznawana będzie wg następujących zasad:
- za termin dostawy 30 dni kalendarzowych – 0 pkt
- za termin dostawy 25 dni kalendarzowych - 20 pkt
- za termin dostawy 20 dni kalendarzowych – 40 pkt
W przypadku gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Ofertowym terminu dostawy
Zamawiający przyjmie termin dostawy 45 dni kalendarzowych i przyzna 0 pkt.
15.3. Za ofertę najkorzystniejszą (KIP) zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punków obliczoną wg wzoru:
KIP = KC + KTD
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów
KC – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
KTD – ilość punktów uzyskanych w kryterium: termin dostawy
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną liczbę
punktów (100 pkt). Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry
po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulega zmianie.
15.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert
dodatkowych.
15.5. Jeżeli złożona zostanie w trakcie niniejszego postępowania oferta, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.

Po zmianie: 
Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami: 
l.p. Kryterium Waga % / Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane
kryterium
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1. Cena (brutto) 60%, maksimum 60 pkt
2. Termin dostawy 40%, maksimum 40 pkt Liczba punktów przydzielona w tym kryterium
poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
KC = ------- x 60% x 100
Cb
gdzie: 
• KC – kryterium cena
• Cn – cena najniższej oferty (ocenianej)
• Cb – cena oferty badanej (ocenianej)
• 60% – waga

Kryterium „Termin dostawy” (KTD): 
Liczba punktów w kryterium termin dostawy przyznawana będzie wg następujących zasad:
- za termin dostawy 30 dni kalendarzowych –10 pkt
- za termin dostawy 25 dni kalendarzowych - 20 pkt
- za termin dostawy 20 dni kalendarzowych – 40 pkt
W przypadku gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Ofertowym terminu dostawy
Zamawiający przyjmie termin dostawy 45 dni kalendarzowych i przyzna 0 pkt.
15.3. Za ofertę najkorzystniejszą (KIP) zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punków obliczoną wg wzoru:
KIP = KC + KTD
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów
KC – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
KTD – ilość punktów uzyskanych w kryterium: termin dostawy
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną liczbę
punktów (100 pkt). Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry
po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulega zmianie.
15.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert
dodatkowych.
15.5. Jeżeli złożona zostanie w trakcie niniejszego postępowania oferta, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1)

Przed zmianą: 
45

Po zmianie: 
45
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