Zam.22/2020/PN/OPNT/SH
Olsztyn, dnia 22.04.2020r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pt. Usługa programistyczna polegająca na
opracowywaniu rozwiązań informatycznych do nagrania symulacji szkoleniowej w 360
stopniach oraz stworzenie środowiska VR (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 531602-N-2020
z dnia 2020-04-16 r.).
Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo-Techniczny, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie rozdz. XIII, który otrzymuje brzmienie:
XIII. Opis kryteriów oceny ofert:
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych
w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa kryterium
Cena
Kryterium kwalifikacji
Ocena koncepcji

Waga
60 %
20%
20%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów.
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
2.1. Kryterium ceny:
Cena oferty najtańszej
Cena oferty badanej x 60 %
2.2. Kryterium kwalifikacji
Oferta badana
Oferta z najwyższą ilością pkt. za kwalifikacje x 20 %
Wykonawca może otrzymać maksymalnie do 10 pkt. Od 0-10 zostaną przyznane punkty za najwyższe
kwalifikacje
Punktacja:
0 pkt. – Całkowity brak kompatybilności technologicznej
2 pkt. – Niska kompatybilność technologiczna, nikła zdolność realizacji zlecenia
5 pkt. – Średnia kompatybilność, obecne wymagane technologie, brak doświadczenia w
wymaganych środowiskach

7 pkt. – Zadowalająca kompatybilność technologiczna, przy braku podobnych projektów w
ostatnich 2 latach
10 pkt. – Pełna kompatybilność technologiczna, duże doświadczenie w podobnych projektach
na przestrzeni ostatnich lat. Podmiot posiada pełną zdolność realizacji usługi
określonej w ofercie
2.3. Kryterium koncepcji
Oferta badana
Oferta z najwyższą ilością pkt. za koncepcję x 20 %

Wykonawca może otrzymać maksymalnie do 10 pkt. Od 0-10 zostaną przyznane punkty za
najlepszą koncepcję.
0 pkt. – Koncepcja całkowicie niezgodna z przedmiotem zamówienia
5 pkt. – Koncepcja częściowo zgodna z przedmiotem zamówienia
10 pkt. – Koncepcja w pełni zgodna z przedmiotem zamówienia

Wykonawca może otrzymać maksymalnie do 30 pkt. Od 0-10 zostaną przyznane punkty za
najlepszą koncepcję.
1. Pomysłowość – max. 10 pkt.
2. Zaangażowanie i kreatywność Wykonawcy dotyczące realizacji scenariusza - wybór
oraz ustawienie sprzętu – max. 10 pkt.
3. Interakcje oraz wybór odpowiedzi w wirtualnym środowisku – max. 10 pkt.
Uwaga: Koncepcja ma definiować wykonanie poszczególnych elementów środowiska 360/180 stopni
oraz VR w wymienionych w SIWZ elementów. W oparciu o które Zamawiający dokona oceny.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W przypadku gdy cena całkowita oferty
jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
4.Wynik - za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans
punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert (cena, kwalifikacje,
koncepcja).
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