
 

 

W ZWIĄZKU Z OMYŁKĄ W SIWZ W DNIU 31.10.2019 DOKONUJE SIĘ POPRAWY  

 

XIV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

14.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

a) cena: 60%, 

b) posiadanie samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji 

spalin EURO max 35 % (do oceny będzie branych 7 samochodów wymaganych w niniejszej 

SIWZ spełniających najwyższe normy) 

c) warunki płatności    - 5%. 

14.2. Dla przyjętego kryterium cena - maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej 

zaoferowanej cenie ryczałtowej na miesiąc, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

           (C) = Cmin/Cb • Max (C) gdzie: 

(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"; 

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Cb - cena oferty badanej; 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

14.3. Dla przyjętego kryterium oceny aspekt środowiskowy, Zamawiający określi wartość 

punktową ofert w następujący sposób: 

-  za każdy posiadany samochód do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji 

spalin EURO 6  o f e r e n t  o t r z y ma  5 -  pkt, 

-  za każdy posiadany samochód do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji 

spalin EURO 5  o f e r e n t  o t r z y ma  4 -  pkt, 

-  za każdy posiadany samochód do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji 

spalin EURO 4  o f e r e n t  o t r z y ma  3 -  pkt, 

(do oceny będzie brana SUMA PUNKTÓW 7 SAMOCHODÓW wymaganych w niniejszej 

SIWZ spełniających najwyższe normy) 

 

14.4 Dla przyjętego kryterium warunki płatności oferta otrzyma ilość punktów wynikającą                         

z poniższego: 
14 - 21 dni - 2 pkt, 
22 ub więcej dni - 5 pkt 

14.5 Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po 

przecinku. 

14.6 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów, 

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny 

ofert, wyliczonych wg następującego wzoru: 

P = P(c) + P(as)+P(wp)  

gdzie: 

P - suma punktów oceny 

P(c)- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena 

P(as) - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: aspekt 

środowiskowy 

P(wp) - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: warunki płatności 

Uwaga ! 

 Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena będzie zaokrąglona do drugiego miejsca 

po przecinku.  



 

 

14.7 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

14.8 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4ustawy Pzp). 
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