Warszawa, dnia 19.10.2017 r.

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10/2017 Z DNIA 18.10.2017 R.
Zaprojektowanie liczników 1- i 3 – fazowych energii elektrycznej w ramach realizacji
projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”
Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących zmian w postanowieniach zapytania ofertowego nr
10/2017 z dnia 18.10.2017 r. (dalej jako „Zapytanie Ofertowe”):
1.

pkt. 5.2.2 Zapytania Ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:
posiadania wiedzy i doświadczenia.
W odniesieniu do powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w ramach jednej lub wielu dostaw lub usług:
a) co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu dla branży
energetycznej urządzeń o niskim poborze mocy, z aktywnym zarządzaniem zasobami urządzenia;
b) co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu obudów urządzeń dla
branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących niepalności oraz
szczelności przedmiotowych urządzeń;
c)

co najmniej jedno zadanie polegające na ustaleniu planu badań urządzeń dla branży
energetycznej, potwierdzających zgodność przedmiotowych urządzeń z przepisami następujących
dyrektyw: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej,
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8.06.2011 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16.04.2014 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku
urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/32/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych;

d) co najmniej jedno zadanie polegające na stworzeniu oprogramowania wbudowanego urządzenia
pomiarowego, pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego.
W celu wykazania spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie, Wykonawca składa
Zamawiającemu, zgodnie z pkt. 7.1, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
przedmiotowego warunku w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów wystawionych przez odbiorców dostaw lub usług
potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.

pkt. 8.8 Zapytania Ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:

1

Zamawiający dokona oceny wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu i nieodrzuconych,
zgodnie z pkt. 8.7, ofert w oparciu o poniższe kryteria:

3.

8.8.1.

K1 – cena za realizację przedmiotu zamówienia (waga: 60 pkt.);

8.8.2

K2 – termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (waga: 20 pkt.);

8.8.3

K3 – okres gwarancji oraz rękojmi na urządzenia (waga: 20 pkt.).

pkt. 8.9 Zapytania Ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:
Sposób przyznawania punktów ofercie badanej w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert:
8.9.1.

w kryterium K1 – cena za realizację przedmiotu zamówienia
K1 = (Cmin / Cbad) x 60, gdzie:
K1 – liczba punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium K1;
Cmin – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród wszystkich
nieodrzuconych ofert;
Cbad – cena brutto realizację przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie badanej.

8.9.2

8.9.3

4.

w kryterium K2 – termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, liczba przyznanych
ofercie badanej punktów ustalona zostanie według poniższej skali:
a)

20 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował zakończenie realizacji przedmiotu
zamówienia w terminie do dnia 19.07.2019 r.;

b)

10 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował zakończenie realizacji przedmiotu
zamówienia w terminie do dnia 20.08.2019 r.;

c)

0 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował zakończenie realizacji przedmiotu
zamówienia w terminie do dnia 20.09.2019 r.

w kryterium K3 – okres gwarancji oraz rękojmi na urządzenia, liczba przyznanych ofercie
badanej punktów ustalona zostanie według poniższej skali:
a)

20 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 36 – miesięczną gwarancję
oraz rękojmię na urządzenia;

b)

10 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 30 – miesięczną gwarancję
oraz rękojmię na urządzenia;

c)

0 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 24 – miesięczną gwarancję
oraz rękojmię na urządzenia.

pkt. 8.10 Zapytania Ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:
Łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej zostanie obliczona według następującego wzoru
K = K1 + K2 + K3, gdzie:
K – łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej;
K1 – K3 – liczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryteriów oceny ofert K1 – K3.
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