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 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym - Granty PPGR” 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zmienia 

treść SWZ w następującym zakresie: 
 

1. Koryguje treść SWZ następująco: 

    w roz.  XX. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert pkt. 6. Zamawiający będzie 

oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 

     BYŁO: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena całkowita brutto 60 % 

2 Okres gwarancji  40% 
 

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Nr kryterium Wzór 
 

1 

Cena całkowita brutto 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga 

gdzie: 

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof – cena podana w badanej ofercie 

 

2 

Okres gwarancji 

Liczba punktów = (Gof/Gmax) x 100 x waga 

gdzie: 

- Gof – okres gwarancji podany w badanej ofercie 

- Gmax – maksymalny okres gwarancji spośród wszystkich ofert  
 

Kryterium nr 2 : 

Okres gwarancji powinien zostać podany w pełnych miesiącach. 

Wykonawcy będą oceniani w zakresie okresu udzielonej gwarancji: nie krótszy niż 24 

miesiące lecz nie dłuższy niż 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.  

Oferty zawierające okres gwarancji poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone. 

W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji powyżej 48 miesięcy do obliczeń 

zostanie przyjęty okres wynoszący 48 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z 

uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.  

W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny 

ofert okres 24 miesięcy. 
 

    JEST: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena całkowita brutto 60 % 

2 Okres gwarancji na komputery przenośne 40% 



   

 

 

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Nr kryterium Wzór 
 

1 

Cena całkowita brutto 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga 

gdzie: 

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof – cena podana w badanej ofercie 

 

2 

Okres gwarancji na komputery przenośne 

Liczba punktów = (Gof/Gmax) x 100 x waga 

gdzie: 

- Gof – okres gwarancji na komputery przenośne podany w badanej ofercie 

- Gmax – maksymalny okres gwarancji na komputery przenośne spośród 

wszystkich ofert  
 

Kryterium nr 2 : 

Okres gwarancji na komputery przenośne powinien zostać podany w pełnych miesiącach. 

Wykonawcy będą oceniani w zakresie okresu udzielonej gwarancji na komputery 

przenośne: nie krótszy niż 24 miesiące lecz nie dłuższy niż 48 miesięcy od daty odbioru 

końcowego.  

Oferty zawierające okres gwarancji na komputery przenośne poniżej 24 miesięcy zostaną 

odrzucone. 

W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji na komputery przenośne powyżej 48 

miesięcy do obliczeń zostanie przyjęty okres wynoszący 48 miesięcy, natomiast umowa 

zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.  

W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji na komputery przenośne 

Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres 24 miesięcy. 

 

2. Dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę Załącznika nr 1 do SWZ Wzór formularza 

oferty  w pkt. 6 : 
 

    BYŁO: 

   „Okres udzielonej przez nas gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi: 
   

     …......... miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego (nie krótszy niż 24 

miesiące gwarancji) (wartość oceniana).” 
  

   JEST: 

   „Okres udzielonej przez nas gwarancji na komputery przenośne wynosi:  
 

    …......... miesięcy   licząc od daty protokołu odbioru końcowego (nie krótszy niż 24   

miesiące gwarancji) (wartość oceniana).”  
 

    W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza uaktualniony Załącznika nr 1 do SWZ 

Wzór formularza oferty AKTUALIZACJA 12_07_2022. 

 

3. Dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy (PPU)  w § 11 GWARANCJA I RĘKOJMIA w ust. 1 i 2 : 
 

    BYŁO: 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone komputery przenośne objęte są …….. 

miesięczną gwarancją producenta (termin gwarancji producenta zostanie wprowadzony 

zgodnie z ofertą Wykonawcy), począwszy od dnia podpisania przez strony protokołu 

odbioru końcowego bez uwag.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone tablety objęte są ….. miesięczną gwarancją 

producenta (termin gwarancji producenta zostanie wprowadzony zgodnie z ofertą 



   

 

Wykonawcy), począwszy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego bez uwag.  
 

JEST: 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone komputery przenośne objęte są …….. 

miesięczną gwarancją (termin gwarancji zostanie wprowadzony zgodnie z ofertą 

Wykonawcy), począwszy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego bez uwag.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone tablety objęte są 24 miesięczną gwarancją  

(termin gwarancji zostanie wprowadzony zgodnie z ofertą Wykonawcy), począwszy od 

dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.  
 

4. Z uwagi na zmianę treści SWZ Zamawiający raz jeszcze zmienia terminy:  

    Składania ofert z dnia 15.07.2022 r. godz. 10:00 na dzień 19.07.2022r. godz. 10:00. 

    Otwarcia ofert z dnia 15.07.2022 r. godz. 10:30 na dzień 19.07.2022r. godz. 10:30. 

    Termin związania ofertą z dnia 13.08.2022r. na dzień 17.08.2022r. 

 

Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (BZP) nr 2022/BZP 

00250426/01 z dnia 12.07.2022r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę 

powyższe zmiany, jako stanowiące integralną część SWZ.  

Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawców biorących udział w 

postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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