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Warszawa, dnia  26.07.2022r.                                                                                                             

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NUMER POSTĘPOWANIA: D/141/2022. 
 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 

2019r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna 

informuje, iż w postępowaniu na dostawę sprzętu informatycznego - serwery,                                  

dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

 

I. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział V INFORMCJA O 

PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - pkt. 8 jest: 

8. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia                    

i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, 

których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty 

zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być 

bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i 

komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 

2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników 

wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części 

tworzyw   sztucznych   większe   niż 25-gramowe   powinny  zawierać  nie  więcej  niż  

śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie                 

RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia wymogu będzie wydruk ze strony 

internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat 

Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku; 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie. 

 

8. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia                    

i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, 

których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty 

zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być 
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bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i 

komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 

2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników 

wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części 

tworzyw   sztucznych   większe   niż 25-gramowe   powinny  zawierać  nie  więcej  niż  

śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie                 

RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia wymogu będzie wydruk ze strony 

internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat 

Bronze dla regionu Unii Europejskiej według normy wprowadzonej w 2019 roku; 

 

 

 

II. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SWZ - 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia  

zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonego postepowania w dniu 19.07.2022 r., 

poprzez jego anulowanie i dodanie nowego zmienionego załącznika nr 1 do SWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia  po zmianie w dniu 26.07.2022 r. 
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