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Do w szy s tkich z ainter e s ow any ch Wykanaw c ów

RZ-262-31lza20

Powiadomienie o zmianach Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz o pnedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy postępowaniaprowadzonego w trybie przetargunieograniczonego w przedmiocie:

Dostawa zestawów komputerowych

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zarrńvńeń publicznych (tekst jednoliĘ Dz. U. z
2019 t. poz. 1843 z późn zm.) zamavńający informuje o zmianie zapisów w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Przed zmianą (pkt 7.1 oraz 7.5 SIWZ}:

7.I Wraz z ofeĄ w celu wstępnego potwierdzeńa, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziń:uw postępowaniunależy złożyc:

1

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie art. 25 ust. 1

ustawy Pw, z wykorzystaniem wzoru - załączutiknr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków udzińl w postępowaniu, składane na
podstawie art.25 ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru * załącznik nr 3

4. Opis minimalnych parametrów wymaganych i oferowanyeb z podaniem łpu i
producenta wgzałącznika nr 7

5 Wypełniony dokument kalkulacji cenowej zawierający kosztorys cenowy
obejmujący całośó przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wg
zalącznika nr 8

6 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU - zgodne z zńącaikiem nr 1 1

'Wykonawca musi udzięlić gwarancji namin. 24 miesiące.

Długość okresu gwarancji jest jednyn z kryteriów oceny ofert.
'Wykonawca dodatkowo musi spełnić warunki gwarancji wynikające z tręści projektu
umowy * zńączńkaw I0

Okres g1,1arancji winien pohqywać się z okresem gvrarancji producenta sprzętu
komputerowego, nie mniej ńż24 miesiące i nie więcej ńż36 miesięcy.

1,

[l

Wypełniony formularz ofeńowy -wgzałącznika nr 1

J.
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7.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówieniawęzwie wykonawcę, którego oferta zostńa
najwyżej oceniona do złożeniaw wznaczonyrn, nie krótszym niZ 5 dni terminie aktualnych
na dzięń złożęnia następujących dokumentów:

7 W przypadku zaoferowania sprzętu komputerowego, którego standaldowa gwarancja
producenta jest krótsza ńż wskazana w ofercie, wymagane jest zńączenie
oświadczenia producenta sprzętu komputerowego potwierdzające, że przedmiot
zamówienia będzie objęty gwarancją producenta na cały okres obowiązywania
zaproponowanej długości gwarancj i.

8. pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo naleĘ zńączyó do oferty
tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przęz osobę nie upowaznioną do
reprezentacji firmy. W przypadku składnia oferty przęz podmio§ wyĘpujące
wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest
podpisana przęz wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

9 Zestawienie parametrów technicznych podlegających punktacji - zńączńknr 14

1

Odpis z właściwego Ąestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzęnia braku podstaw do wykluczęnia na podstawię art- 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp.

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarlieszkania,
potwierdzaj ące, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty powinny byó wystawione nie wcześniej niZ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane vrazz
tfumaczeniem na język polski.

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument doĘczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonaw cy, zę wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyó, ńożone przed notariuszęm lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo orgarrem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-
mieszkania wykonawcy lub miejsce zarriesrkania tej osoby. Przepis ust. 2
stozuje się.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upĘwem

2
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terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone wjęzyku obcyrr są składane wrazz
tłumaczeniem na język polski.

2
Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie
nowy, wyprodukowany nie wcześniej ńżw 2a20 -załącznik nr 5

J

Oświadczenie'Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówięnia spełnia deklarację
zgodności WE oraz posiada oznakowanie,,CE" -załącznik nr 6

4

I)okument potwierdzający posiadanie certyfikatu ISO 9001 (lub równowaźny
cer§ńkat jakości) oraz ISO 14001 (lub równoważna norma określająca metody
wdrażania efekrywnych systemów zarądzańa środowiskowego) ptzez wykonawcę i
producenta sprzętu komputerowego.

5
Schemat przebiegu obsługi serwisowej jako wydruk zńączony do oferty, zgodńe z
zapisemwpkt 3.12SIWZ

6
Wydruki: strony logowania i strony historii zamówień jako potwierdzenie
uruchomienia strony internetowej umożliwiającej ZamawiĄącemu dokonywanie
łlklpów on-line (zgodnie zzaptsami pkt 3.11 SIWZ)

7

Wykaz dostaw wykonanych, a w przlpadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych dostaw (zgodnie z zapisami pkt 6.1 ust. 2 pkt c)
w okresie ostatnich trzechlatprzed upływem terminu składania ofert, a ieżeli okres
prowadzenia dzińalności jest krótszy - w tym okresie, wtaz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów narzecz których dostawy zostały wykonane
oraz z zńączeńem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie *
zgodnie zzałącznikiem nr 13

8

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał ptzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożęńę naraty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkańa poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumen§ wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie zalega z opłacarńem podatków, opłat albo żę zawatł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat Ęch należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeńe naraty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumen§ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Dokumenty sporządzonew języku obcym są składane wtazz
tłumaczeniem na język

b) Jeżeli w kraju,
polski.
w §óryrn wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkańa

t
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lub mieisce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczęnie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał doĘczyó, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 1ub miejsce za-
mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2
stosuje się.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wTaz z
tłumaczeniem na język polski.

9

Aktualne zaśw iadczenie właściwego oddziału ZaWada Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
ńe za|ega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rońożenie na ra§ zaleglych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyĄi
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niZ 3 miesiące przed upĘwem
terminu składania ofert.

a) Jeżeli Wykonawca ma siedz ibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawań porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsętkami lub grąrw-
nami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na rńy zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyĄi właściwego organu.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Dokumenty sporządzonew jęzvku obcym są składane v,lrazz
tfumaczeniem na język polski.

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument doĘczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem
zańer aj ącym o dpowi ednio o świadczenie wykonawc y, ze w skazaniem o soby
albo osób uprawnionych do jego reprezentaĄi, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, ńożonę przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-
mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2
stosuje się.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. DokumenĘ sporządzone w języku obcym są składane wTazz
tłumaczeniem na język polski.

4
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Po zgiąde fukt 7.lorązl§§IWZ)i

7 .1 Wraz z ofertąw celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziałuw postępowanianaleĘ ńoĘó:

1 Wypełniony formularz ofertowy -wgza|ącznika nr 1

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie art- 25 ust. 1

ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru - załączniknr 2
1J Oświadczenie o spełnieniu warunków udzińu w postępowaniu, składane na

podstawie art.25 ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3
4. Opis minimalnych parametrów wymaganych i oferowanych z podaniem typu i

producenta wgzałącznika nr 7

5

6. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU - zgodne z załącznikiem nr 11
Wykonawca musi udzięlió gwarancji na min. 24 mieslące.
Długośó okresu gwarancji jest jednym z kłyteriów oceny ofert.
Wykonawca dodatkowo musi spełnić warunki gwarancji wynikające z treści projektu
umowy -zalącznika nr 10
Okres gwarancji winien pokrywać się z okresem gwarancji producenta sprzętu
komputerowego, nie mniej ńż24 miesiące i nie więcej niz36 miesięcy.

7 W przypadku zaofęrowania sprzętu komputerowego, którego standardowa gwarancja
producenta jest krótsza niZ wskazana w ofercie, wymagane jest zńączenie
oświadczenia producenta sprzętu komputerowego potwierdzające, że przedmiot
zamówienia będzie objęty gwarancją producenta na cały okres obowiązywania
zaproponowanej długości gwaranci i.

8. pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty
tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana ptzez osobę nie upoważnioną do
reprezentacji firmy. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące
wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeźeli oferta nie jest
podpi sana ptzez wszystkich Wykonawców występuj ących wspólnie.

9 Zestawienie parametrów technicznych podlegających punktacji - zalącznik nr
14

10 Oświadczenie Wykonawcy, ze oferowany przedmiot zamówienia jest fabryczńe
nowy, wyprodukowany nie wcześniej ńzw 202a -załącznik nr 5

11 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia deklarację

5

Wypełniony dokument kalkulacji cenowej zavńerujący kosztorys cenowy
obejmujący całośó przedmiotu zamówięnia na dostawę sprzętu komputerowego wg
zaNącznil<anr 8
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zgodności WE oraz posiada oznakowarrie,,CE" -załącznik nr 6

lż Dokument potwierdzający posiadanie certyfikafu ISO 9001 (lub równoważny
certyfikat jakości) oraz ISO 14001 (lub równoważna nonna określająca metody
wdrażańa efektywnych systemów zatządzańa środowiskowego) przez wykonawcę i
producenta sprzętu komputerowego.

13 Schemat przebiegu obsługi serwisowej jako wydruk zŃąszony do oferty, zgodnie z
zapisemwpkt 3.12SLWZ

l4 Wydruki: strony logowania i strony histoń zamówień jako potwierdzenie
uruchomienia strony internetowej umożliwiającej Zamawiającęmu dokonywanie
zakupów on-line (zgodnie zzapisarripkt 3.11 SIWZ)

7.5 Zanawiający przedudzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostńa
najvłyżej oceniona do ńożeńaw lvq1znaczonyrn, nie krótszym ńż 5 dń terminię aktualnych
na dzień ńożęńa następujących dokumentów:

1

Odpis z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencii, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczęnia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp.

c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające,że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty powinny byó wystawione nie wcześniej niZ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wrMz
tłumaczeniem na język polski.

d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zatlięszkarliama osoba, której dokument doĘczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
któ.ej dokument miał doĘczyó, złożonę przed notariuszem lub ptzed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-
mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2
stosuje się.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niź 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokumenty sporządzonew języku obcym są składane wrazz
tłumaczeniem na język polski.

6



§

Fundusze
Europejskie
}i!i]lj ll ::: uLł i_i.:. I i łit?f:_

Unia Europejska
ŁUi]r: il. l" _ rld,. ],; 5pt ll:'i:|,,l §n Raecrpospolita

Potskł

2
Ośw:ndezenie Wylrenaweyl że eferewarry -rre4miet -arrłówienia jest fabryeanie

a
J

Oświadezenie Wylrenłn,ey; że eferewany przedrriet zarnówierria spełnła dełdrĘię

4 wdrazania efektyvm-,ełr systefrów zarządzania śr,edewi^kewege) przez wykonaweęi

5

6
i,
ie

7

Wykaz dostaw rvykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych dostaw (zgodnie z zapiswni plct 6,1 ust. 2 pkt c)
w okresię ostatnich ttzechlatprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia dziŃalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów natzecz których dostawy zostńy wykonane
oraz z załączeniem dowodów, czy zostńy wykonane lub są wykonywane naleźycie -
zgodnie zzałącznikiem nr 13

8

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, żę Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczeńe, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty za|egłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyĄi
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

c) Jężęli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarnięszkaria poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumen§ wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj ące, że nie zalega z opłacańem podatków, opłat albo żę zavłarł
porozumienie z właściłvym organem w sprawie spłat tych należności wTaz z
ewentualnymi odsetkami lub grzy,nmami, w szczególności uzyskał
przewidziałle prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenię naraĘ zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyĄi właściwego organu.

Dokumenty powinny byó wystawione nie wcześniej niZ 3 miestące przed up§rvem
terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane v\rraz z
tłumaczeniem na język polski.

d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkańa ma osoba, której dokument doĘczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem
zawierĄącym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyó, złożonę przed notariuszem lub przed
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organem ądowlm, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-
mieszkania lub miejsce zamieszkania tej osoby. Prząis ust. 2
stozuje sę.

DokumenĘ powinny być wystawione nie wcześniej niZ 3 miesiącn przed upływem
terminu składania ofert. DokumenĘ sporządzone w języku obcym są składane wtazz
tłunaczęniem na s ęzyk polski.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZakładllUbezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie za|ega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziarle prawem zwolnienie, odroczenie lub
tozłożęńe naraty zalegŁychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej ntZ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

c) Jeżeli Wykonawca ma siedz ibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarnieszkania,
potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarŁ porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat Ęch nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyw-
nami, w szczegóIności uzyskał przewidziat:re prawem zwolnienie, odroczenie
bń rońożenie na raĘ zale$ych płatności lub wstrzymanie w całoŚci

wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz Z

tłumaczeniem na język polski.
d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarnieszkania

lub miejsce zamięszkańa ma osoba, której dokument doĘczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt a), zasĘpuje się je dokumentem

zawterającym odpowiednio oświadczenie wykonawc y, ze w skazaniem o sobY

albo oŚób uprawnionych do jego reprezentaqi, lub oświadczeńę osoby,

której dokument miał doĘczyó, złożone przed notariuszęm lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-

miesŹkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2

stosuje się.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niZ 3 miesiące przed uPĘwem
terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z

tłumaczeniem na
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wykonawca iest zobowiązanv uwzglednić w swoiei ofercie zmianv specyfikacii
istotnych warunków zamówienia.

Ponadto ZamawiĄący informuje o przesrrnięciu terminu składania ofeń z dnia 08.07.2020 r.
na dzień 13.07.2020 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostajątakie same.

Powyzsze informacje otrzymują wszyscy wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
oraz informacje te zostĄązarrieszczone na stronie internetowej ZamańĄącega.

Komisji

Sojkadr
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