
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632025580

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Strzelecka 2

1.4.2.) Miejscowość: Swarzędz

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-020

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.7.) Numer telefonu: 616511541

1.4.8.) Numer faksu: 616511541

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgk.swarzedz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.swarzedz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

oczyszczanie miasta i gminy, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, cmentarz

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00043957/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-01 17:26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00039690/01

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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4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium w którym
100% wagi stanowi cena brutto oferty. Cena oferty brutto jest ceną oferty netto powiększoną o
podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%. Wszystkie ceny w Formularzu ofertowym
muszą być podane z dokładnością do jednego grosza.
2. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium.
Oferta z najniższą ceną (Cn) otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane
punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:
Cx = Cn/Coo x 100 pkt
gdzie:
Cx – liczba punktów dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert
Coo – cena ocenianej oferty.
3. Oferowane ceny oleju napędowego muszą być odniesione do temperatury referencyjnej
+15°C i obowiązywać w dniu 27.01.2022r. Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do
porównywalności złożonych ofert. Natomiast w trakcie realizacji zamówienia cena oleju
napędowego ustalana będzie według mechanizmu opisanego w projekcie umowy (załącznik nr 6
do SWZ).
4. Forma i okres płatności za dostarczony przedmiot zamówienia: przelew z terminem płatności
wynoszącym do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury za zrealizowaną dostawę.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty z największą liczbą punktów
spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z
postępowania.6. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Po zmianie: 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium w którym
100% wagi stanowi cena brutto oferty. Cena oferty brutto jest ceną oferty netto powiększoną o
podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 8%. Wszystkie ceny w Formularzu ofertowym
muszą być podane z dokładnością do jednego grosza.
2. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium.
Oferta z najniższą ceną (Cn) otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane
punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:
Cx = Cn/Coo x 100 pkt
gdzie:
Cx – liczba punktów dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert
Coo – cena ocenianej oferty.
3. Oferowane ceny oleju napędowego muszą być odniesione do temperatury referencyjnej
+15°C i obowiązywać w dniu 27.01.2022r. Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do
porównywalności złożonych ofert. Natomiast w trakcie realizacji zamówienia cena oleju
napędowego ustalana będzie według mechanizmu opisanego w projekcie umowy (załącznik nr 6
do SWZ).
4. Forma i okres płatności za dostarczony przedmiot zamówienia: przelew z terminem płatności
wynoszącym do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury za zrealizowaną dostawę.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty z największą liczbą punktów
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spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z
postępowania.6. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-07 09:00

Po zmianie: 
2022-02-07 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-07 12:00

Po zmianie: 
2022-02-07 13:00
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