Ogłoszenie nr 2021/BZP 00018006 z dnia 2021-03-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż urządzeń fotowolt. na budynku zlok. w Łukowie ul. Piłsudskiego 29 o
mocy49,83kWp w ramachOsi Priorytetowej4Energia przyjazna środow. Działania4.2Produkcja
energii z OZE w przedsięb.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W
ŁUKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000616385
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 29
1.4.2.) Miejscowość: Łuków
1.4.3.) Kod pocztowy: 21-400
1.4.4.) Województwo: lubelskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
1.4.7.) Numer telefonu: 257982827
1.4.8.) Numer faksu: 257982858
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pks.lukow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pks.lukow.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Transport publiczny
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018006
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00012338/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert
Przed zmianą:
Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i
niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium,
waga): 1) cena (koszt) - 60 %,2) okres gwarancji 1 (inwerter) - 10 %,3) okres gwarancji 2 (prace
budowlane) - 10 %,4) wydajność mocy - 20 %.Opis kryteriów:Kryterium „Cena”Maksymalną ilość
punktów (danej części) w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: zawartym w SWZ
Kryterium „Okres gwarancji 1” dotyczy inwerteraOcena ofert w kryterium „Okres gwarancji 1”
zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych”
punktów. Okres gwarancji na przedmiot (produkt) umowy, tj. inwerter nie może być krótszy niż
10 lat.Ilość „małych” punktów za przyjęcie okresu gwarancji na inwerter będzie przyznana w
sposób następujący: a) okres gwarancji 10 lat - 0 „małych” punktów,b) okres gwarancji 11 lat - 50
„małych” punktów,c) okres gwarancji 12 lat i więcej - 100 „małych” punktów.Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Okres gwarancji 1” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
zawartym w SWZ Kryterium „Okres gwarancji 2” dotyczy prac budowlanychOcena ofert w
kryterium „Okres gwarancji 2” zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z
przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów. Okres gwarancji na przedmiot (produkt)
umowy, tj. prace budowlane nie może być krótszy niż 5 lat.Ilość „małych” punktów za przyjęcie
okresu gwarancji na prace budowlane będzie przyznana w sposób następujący: a) okres
gwarancji 5 lat - 0 „małych” punktów,b) okres gwarancji 6 lat - 50 „małych” punktów,c) okres
gwarancji 7 lat i więcej - 100 „małych” punktów.Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium
„Okres gwarancji 2” zostanie określona zgodnie ze wzorem:zawartym w SWZKryterium
„Wydajność mocy”Ocena ofert w kryterium „Wydajność mocy” zostanie dokonana na podstawie
„Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów. Wydajność mocy
modułów fotowoltaicznych gwarantowana przez producenta w okresie 25 lat nie może być
mniejsza niż 80,7% mocy znamionowej.Ilość „małych” punktów za wydajność mocy modułów
fotowoltaicznych gwarantowaną przez producenta w okresie 25 lat będzie przyznana w sposób
następujący: a) wydajność mocy modułów fotowoltaicznych gwarantowana przez producenta w
okresie 25 lat - powyżej 80,7% do 81,0% mocy znamionowej - 0 „małych” punktów,b) wydajność
mocy modułów fotowoltaicznych gwarantowana przez producenta w okresie 25 lat - powyżej
81,0% do 83,0% mocy znamionowej - 50 „małych” punktów,c) wydajność mocy modułów
fotowoltaicznych gwarantowana przez producenta w okresie 25 lat - powyżej 83,0% mocy
znamionowej - 100 „małych” punktów, zawartym w SWZŁączna ilość punktów oferty stanowi
sumę ilości punktów przyznanych w kryterium cena i ilości punktów przyznanych w kryteriach
okres gwarancji oraz wydajność mocy. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Po zmianie:
Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i
niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium,
waga): 1) cena (koszt) - 60 %,2) okres gwarancji 1 (inwerter) - 10 %,3) okres gwarancji 2 (prace
budowlane) - 10 %,4) wydajność mocy - 20 %.Opis kryteriów:Kryterium „Cena”Maksymalną ilość
punktów (danej części) w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: zawartym w SWZ
Kryterium „Okres gwarancji 1” dotyczy inwerteraOcena ofert w kryterium „Okres gwarancji 1”
zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych”
punktów. Okres gwarancji na przedmiot (produkt) umowy, tj. inwerter nie może być krótszy niż
10 lat.Ilość „małych” punktów za przyjęcie okresu gwarancji na inwerter będzie przyznana w
sposób następujący: a) okres gwarancji 10 lat - 0 „małych” punktów,b) okres gwarancji 11 lat - 50
„małych” punktów,c) okres gwarancji 12 lat i więcej - 100 „małych” punktów.Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Okres gwarancji 1” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
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zawartym w SWZ Kryterium „Okres gwarancji 2” dotyczy prac budowlanychOcena ofert w
kryterium „Okres gwarancji 2” zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z
przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów. Okres gwarancji na przedmiot (produkt)
umowy, tj. prace budowlane nie może być krótszy niż 5 lat.Ilość „małych” punktów za przyjęcie
okresu gwarancji na prace budowlane będzie przyznana w sposób następujący: a) okres
gwarancji 5 lat - 0 „małych” punktów,b) okres gwarancji 6 lat - 50 „małych” punktów,c) okres
gwarancji 7 lat i więcej - 100 „małych” punktów.Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium
„Okres gwarancji 2” zostanie określona zgodnie ze wzorem:zawartym w SWZKryterium
„Wydajność mocy”Ocena ofert w kryterium „Wydajność mocy” zostanie dokonana na podstawie
„Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów. Wydajność mocy
modułów fotowoltaicznych gwarantowana przez producenta w okresie 25 lat nie może być
mniejsza niż 87,5% mocy znamionowej.Ilość „małych” punktów za wydajność mocy modułów
fotowoltaicznych gwarantowaną przez producenta w okresie 25 lat będzie przyznana w sposób
następujący: a) wydajność mocy modułów fotowoltaicznych gwarantowana przez producenta w
okresie 25 lat - powyżej 87,5% do 88,0% mocy znamionowej - 0 „małych” punktów,b) wydajność
mocy modułów fotowoltaicznych gwarantowana przez producenta w okresie 25 lat - powyżej
88,0% do 91,25% mocy znamionowej - 50 „małych” punktów,c) wydajność mocy modułów
fotowoltaicznych gwarantowana przez producenta w okresie 25 lat - powyżej 91,25% mocy
znamionowej - 100 „małych” punktów, Ilość punktów przyznana ofercie w zakresie każdego
kryterium zostanie określona zgodnie z wzorami zawartymi w SWZ Łączna ilość punktów oferty
stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium cena i ilości punktów przyznanych w
kryteriach okres gwarancji oraz wydajność mocy. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
Przed zmianą:
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wniesienia
przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu;2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. Jeżeli
zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wykonawcy.
Po zmianie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi być załączone do oferty.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-04-08 14:00
Po zmianie:
2021-04-12 14:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-04-09 10:00
Po zmianie:
2021-04-13 10:00
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