Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197765/01 z dnia 2021-09-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa fizycznej ochrony mienia i obiektów Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konwaliowej 7 oraz podstawowa obsługa centralki
telefonicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000327008
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Konwaliowa 7
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 03-194
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.7.) Numer telefonu: +48228111616
1.4.8.) Numer faksu: +48228140164
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@clor.waw.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clor.waw.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

instytut badawczy
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ochrona radiologiczna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00197765/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-30 12:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00191926/01
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:
2021-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197765/01 z dnia 2021-09-30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert
Przed zmianą:
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich znaczeniem:
1. Cena - Całkowity koszt pracy – 60 %
2. System zarządzania jakością – 10 %
3. Czas reakcji grupy interwencyjnej od momentu zgłoszenia incydentu przez pracownika
ochrony – 20 %
4. Posiadanie szkolenia z obsługi klienta – 10 %
1% = 1 pkt
1.1. Kryterium 1 – Cena - Całkowity koszt pracy
Ocena kryterium „ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (C) dokonywana będzie poprzez porównanie
ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C n).
C min
C = ---------- x 60 %
Cn
gdzie: (C) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;
(C min) - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;
(C n) - cena zawarta w badanej ofercie.
Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 60 pkt.
UWAGA: przez cenę całkowitą oferty należy rozumieć wyrażoną w jednostkach pieniężnych
wartość oferty w polu „całkowity koszt pracy w okresie od 01.12.2021 r. do 30.11.2022 r.” z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
1.2. Kryterium 2 – System zarządzania jakością
L.p. System zarządzania Ilość punktów
1. Wykonawca posiada system zarządzania jakością, zgodny z międzynarodową normą: PN-EN
ISO 9001:2015 w zakresie prowadzonej działalności lub równoważny. 10 pkt
2. Wykonawca NIE posiada systemu zarządzania jakością, zgodny z międzynarodową normą:
PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie prowadzonej działalności lub równoważny. 0 pkt
Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 pkt.
Potwierdzeniem spełniania kryterium jest zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego
się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością,
zgodnego z międzynarodową normą: PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie prowadzonej
działalności lub równoważne.
1.3. Kryterium 3 - Czas reakcji grupy interwencyjnej od momentu zgłoszenia incydentu przez
pracownika ochrony
L.p. Czas reakcji grupy interwencyjnej od momentu zgłoszenia incydentu przez pracownika
ochrony
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[minuty] Ilość punktów
1. do 5 minut 20 pkt
2. od 6 do 15 minut 10 pkt
3. powyżej 16 minut 0 pkt
Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.
1.4. Kryterium 4 – Posiadanie szkolenia z obsługi klienta
L.p. Posiadanie szkolenia z obsługi klienta Ilość punktów
1. W przypadku posiadania szkoleń przez co najmniej 3 osoby wyznaczone do realizacji
zamówienia 10 pkt
2. W przypadku posiadania szkoleń przez 1 lub 2 osoby wyznaczone do realizacji zamówienia 5
pkt
3. W przypadku nie posiadania szkoleń przez żadną osobę wyznaczoną do realizacji
zamówienia 0 pkt
Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 pkt.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy,
przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające odbycie ww. szkoleń przez
osoby wskazane do realizacji zamówienia.
1.5. Wybór Wykonawcy.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria określone
w:
- pkt 1.1 (C) – Cena – całkowity koszt pracy
- pkt 1.2 (J) – System zarządzania jakością
- pkt 1.3 (GI) – Czas reakcji grupy interwencyjnej
- pkt 1.4 (Sz) – Posiadanie szkolenia z obsługi klienta
P = C + J + GI + Sz
Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi 100 pkt.
.
2. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
Ocena ofert dokonywana będzie w zakresie realizacji całego zamówienia, według wskazanego
kryterium.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach każdego kryterium, przyjmując
zasadę że
1% = 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką oferta może otrzymać w kryteriach wyboru ofert to 100
punktów.
Zamawiający zaokrągli liczbę punktów, które oferta otrzyma, do dwóch miejsc po przecinku.
Po zmianie:
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich znaczeniem:
1. Cena - Całkowity koszt pracy – 60 %
2. System zarządzania jakością – 10 %
3. Czas reakcji grupy interwencyjnej od momentu zgłoszenia incydentu przez pracownika
ochrony – 20 %
4. Posiadanie szkolenia z obsługi klienta – 10 %
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1% = 1 pkt
1.1. Kryterium 1 – Cena - Całkowity koszt pracy
Ocena kryterium „ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (C) dokonywana będzie poprzez porównanie
ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C n).
C min
C = ---------- x 60 %
Cn
gdzie: (C) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;
(C min) - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;
(C n) - cena zawarta w badanej ofercie.
Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 60 pkt.
UWAGA: przez cenę całkowitą oferty należy rozumieć wyrażoną w jednostkach pieniężnych
wartość oferty w polu „całkowity koszt pracy w okresie od 01.12.2021 r. do 30.11.2022 r.” z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
1.2. Kryterium 2 – System zarządzania jakością
L.p. System zarządzania Ilość punktów
1. Wykonawca posiada system zarządzania jakością, zgodny z międzynarodową normą: PN-EN
ISO 9001:2015 w zakresie prowadzonej działalności lub równoważny. 10 pkt
2. Wykonawca NIE posiada systemu zarządzania jakością, zgodny z międzynarodową normą:
PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie prowadzonej działalności lub równoważny. 0 pkt
Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 pkt.
Potwierdzeniem spełniania kryterium jest zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego
się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością,
zgodnego z międzynarodową normą: PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie prowadzonej
działalności lub równoważne.
1.3. Kryterium 3 - Czas reakcji grupy interwencyjnej od momentu zgłoszenia incydentu przez
pracownika ochrony
L.p. Czas reakcji grupy interwencyjnej od momentu zgłoszenia incydentu przez pracownika
ochrony
[minuty] Ilość punktów
1. do 15 minut 20 pkt
2. od 16 do 30 minut 10 pkt
3. powyżej 31 minut 0 pkt
Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.
1.4. Kryterium 4 – Posiadanie szkolenia z obsługi klienta
L.p. Posiadanie szkolenia z obsługi klienta Ilość punktów
1. W przypadku posiadania szkoleń przez co najmniej 3 osoby wyznaczone do realizacji
zamówienia 10 pkt
2. W przypadku posiadania szkoleń przez 1 lub 2 osoby wyznaczone do realizacji zamówienia 5
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pkt
3. W przypadku nie posiadania szkoleń przez żadną osobę wyznaczoną do realizacji
zamówienia 0 pkt
Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 pkt.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy,
przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające odbycie ww. szkoleń przez
osoby wskazane do realizacji zamówienia.
1.5. Wybór Wykonawcy.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria określone
w:
- pkt 1.1 (C) – Cena – całkowity koszt pracy
- pkt 1.2 (J) – System zarządzania jakością
- pkt 1.3 (GI) – Czas reakcji grupy interwencyjnej
- pkt 1.4 (Sz) – Posiadanie szkolenia z obsługi klienta
P = C + J + GI + Sz
Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi 100 pkt.
.
2. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
Ocena ofert dokonywana będzie w zakresie realizacji całego zamówienia, według wskazanego
kryterium.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach każdego kryterium, przyjmując
zasadę że
1% = 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką oferta może otrzymać w kryteriach wyboru ofert to 100
punktów.
Zamawiający zaokrągli liczbę punktów, które oferta otrzyma, do dwóch miejsc po przecinku.
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:
2021-10-04 11:00
Po zmianie:
2021-10-11 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-04 12:00
Po zmianie:
2021-10-11 10:30
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