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                                                                                       Warszawa, dnia 01.08.2022 r. 

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  

NUMER POSTĘPOWANIA: D/129/2022 

 

            Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna 

informuje, że w postępowaniu na dostawę sprzętu informatycznego, dokonuje następującej 

zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

I. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział III OPIS SPIOSOBU 

PRZYGOTOWANIA OFERT w zadaniu nr 12 i 13 jest: 

Nr 

zadania 
NAZWA J.m. Ilość 

12. 
Urządzenie wielofunkcyjne UW5 szt. 1 

Komplet oryginalnych atramentów kpl 1 

13. 
Urządzenie wielofunkcyjne UW4 szt. 1 

Komplet oryginalnych atramentów kpl 1 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Nr 

zadania 
NAZWA J.m. Ilość 

12. 
Urządzenie wielofunkcyjne UW5 szt. 1 

Komplet oryginalnych tonerów kpl 1 

13. 
Urządzenie wielofunkcyjne UW4 szt. 1 

Komplet oryginalnych tonerów kpl 1 

 

II. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział V INFORMCJA O 

PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH w zadaniu nr 9 i 10 jest: 

Zadanie nr 9 

1) Certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadanie 

autoryzacji producenta półki dyskowej i kontrolera. 
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2) Oświadczenie producenta potwierdzające że serwis urządzeń (półki i kontrolera) 

będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub 

bezpośrednio przez Producenta. 

3) Oświadczenie producenta półki potwierdzające, że w przypadku awarii dysków 

twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. 

4) Oświadczenie producenta półki i kontrolera, że w przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

5) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu (półki i kontrolera) obejmujący 

proces projektowania i produkcji. 

6) Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta sprzętu (półki i kontrolera). 

7) Oświadczenie producenta (półki i kontrolera), że w przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

8) Dokument potwierdzający, że urządzenia wyprodukowane są przez producenta 

zgodnie z normą PN EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w 

fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami na terenie Unii Europejskiej. 

9) Deklaracja zgodności CE. 

10) Oświadczenie producenta (półki i kontrolera), potwierdzające że sprzęt pochodzi z 

oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. 

11) Dokument zawierający, link dedykowanej strony internetowej Producenta notebooka 

dający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień. 

Zadanie nr 10 

1) Certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadanie 

autoryzacji producenta półki dyskowej i kontrolera. 

2) Oświadczenie producenta potwierdzające że serwis urządzeń (półki i kontrolera) 

będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub 

bezpośrednio przez Producenta. 

3) Oświadczenie producenta półki potwierdzające, że w przypadku awarii dysków 

twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. 

4) Oświadczenie producenta półki i kontrolera, że w przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
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5) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu (półki i kontrolera) obejmujący 

proces projektowania i produkcji. 

6) Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta sprzętu (półki i kontrolera). 

7) Oświadczenie producenta (półki i kontrolera), że w przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

8) Dokument potwierdzający, że urządzenia wyprodukowane są przez producenta 

zgodnie z normą PN EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w 

fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami na terenie Unii Europejskiej. 

9) Deklaracja zgodności CE. 

10) Oświadczenie producenta (półki i kontrolera), potwierdzające że sprzęt pochodzi z 

oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. 

11) Dokument zawierający, link dedykowanej strony internetowej Producenta notebooka 

dający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Zadanie nr 9 

1) Certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadanie 

autoryzacji producenta półki dyskowej i kontrolera. 

2) Oświadczenie producenta potwierdzające że serwis urządzeń (półki i kontrolera) 

będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub 

bezpośrednio przez Producenta. 

3) Oświadczenie producenta półki potwierdzające, że w przypadku awarii dysków 

twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. 

4) Oświadczenie producenta półki i kontrolera, że w przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

5) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu (półki i kontrolera) obejmujący 

proces projektowania i produkcji. 

6) Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta sprzętu (półki i kontrolera). 
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7) Oświadczenie producenta (półki i kontrolera), że w przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

8) Dokument potwierdzający, że urządzenia wyprodukowane są przez producenta 

zgodnie z normą PN EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w 

fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami na terenie Unii Europejskiej. 

9) Deklaracja zgodności CE. 

10) Oświadczenie producenta (półki i kontrolera), potwierdzające że sprzęt pochodzi z 

oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. 

Zadanie nr 10 

1) Certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadanie 

autoryzacji producenta półki dyskowej i kontrolera. 

2) Oświadczenie producenta potwierdzające że serwis urządzeń (półki i kontrolera) 

będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub 

bezpośrednio przez Producenta. 

3) Oświadczenie producenta półki potwierdzające, że w przypadku awarii dysków 

twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. 

4) Oświadczenie producenta półki i kontrolera, że w przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

5) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu (półki i kontrolera) obejmujący 

proces projektowania i produkcji. 

6) Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta sprzętu (półki i kontrolera). 

7) Oświadczenie producenta (półki i kontrolera), że w przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

8) Dokument potwierdzający, że urządzenia wyprodukowane są przez producenta 

zgodnie z normą PN EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w 

fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami na terenie Unii Europejskiej. 

9) Deklaracja zgodności CE. 

10) Oświadczenie producenta (półki i kontrolera), potwierdzające że sprzęt pochodzi z 

oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. 
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III. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział XII OPIS SPIOSOBU 

PRZYGOTOWANIA OFERT w pkt. 11 jest:  

11. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SWZ;  

b) oświadczenie JEDZ, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SWZ;  

c) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż 

pieniężna – jeżeli dotyczy; 

d) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy; 

f) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – jeżeli dotyczy; 

g)  oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni członkowie 

konsorcjum – jeżeli dotyczy; 

h)  informację o złożeniu oferty, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – jeżeli 

dotyczy. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

11. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do SWZ;  

b) oświadczenie JEDZ, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SWZ;  

c) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r, 

oraz na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.  

w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 sporządzone na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ;  

d) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż 

pieniężna – jeżeli dotyczy; 

e) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; 
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f) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy; 

g) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – jeżeli dotyczy; 

h)  informację o złożeniu oferty, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – jeżeli 

dotyczy. 

 
VI. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział VI - pkt. 2 jest: 

2. Podstawy wykluczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych  

w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Pzp. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie  

z art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez 

Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują 

uwarunkowania określone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy 

Pzp.  

W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach 

innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować 

uwarunkowania art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

2. Podstawy wykluczenia: 

2.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 

pkt. 1, 4, 7 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 7 ustawy Pzp, jeżeli z 

przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie 

występują uwarunkowania określone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4,i 7 

ustawy Pzp.  

      W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach 

innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować 

uwarunkowania art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4  

7 ustawy Pzp. 
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2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

✓ w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.  

w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie; 

✓ w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022r. poz. 835). 

 

VII. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział XI TERMIN ZWIĄZANIA  

    Z OFERTĄ jest: 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert tj. 06.11.2022 roku (art. 220 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP). 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert tj. 15.11.2022 roku (art. 220 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP). 

 

VII. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN 

SKŁADANIA OFERT jest: 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog do dnia 09.08.2022  r. do godz. 08:00. 

Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog plik pn. Instrukcja 

składania oferty dla Wykonawcy.   

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2022 r. o godz. 09:00. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog do dnia 18.08.2022  r. do godz. 08:00. 

Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog plik pn. Instrukcja 

składania oferty dla Wykonawcy.   

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2022 r. o godz. 09:00. 

https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
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VIII. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SWZ - 

FORMULARZ OFERTY.  

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

zamieszczonego na stronie internetowej w dniu 28.06.2022 r., poprzez jego anulowanie  

i dodanie nowego zmienionego załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia   

po zmianie w dniu 01.08.2022 r. 

 

IX. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SWZ - 

FORMULARZ OFERTY.  

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SWZ - formularz oferty zamieszczonego na 

stronie internetowej w dniu 28.06.2022 r., poprzez jego anulowanie i dodanie nowego 

zmienionego załącznika nr 3 do SWZ formularz oferty po zmianie w dniu 01.08.2022 r. 

 

X. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SWZ - 

WZÓR UMOWY.  

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 do SWZ - wzór umowy zamieszczonego na 

stronie internetowej w dniu 28.06.2022 r., poprzez jego anulowanie i dodanie nowego 

zmienionego załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy po zmianie w dniu 01.08.2022 r. 

 

 

 

KOMENDANT 

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 


