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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 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” 

 

 Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Cisek przed 

upływem terminu składania ofert zmienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem w ramach projektu Dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” 
 

 

• Zamawiający dokonuje zmiany treści w rozdz. III ust. 3 pkt 1 Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz w §1 ust.4 pkt 1 umowy: 

 

BYŁO: ,,dostarczony przedmiot zamówienia w tym oprogramowanie był sprzętem 

fabrycznie nowym, nieużywanym, wolnym od wad, pochodzącym z oficjalnego kanału 

dystrybucji producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, 

nieregenerowanym, nigdy nieaktywowanym na innym urządzeniu, posiadający system 

operacyjny fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera, posiadający oryginalne 

atrybuty legalności stosowane przez producenta, niebędącym uprzednio przedmiotem 

ekspozycji i wystaw, kompletny i gotowy do użycia (tj. bez żadnych zbędnych 

dodatkowych nakładów), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. W 

przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed 

możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta”. 

JEST:  „dostarczony przedmiot zamówienia w tym oprogramowanie musi być sprzętem 

fabrycznie nowym, nieużywanym, wolnym od wad, pochodzącym z oficjalnego kanału 

dystrybucji producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, 

nieregenerowanym, nigdy nieaktywowanym na innym urządzeniu, posiadający system 

operacyjny fabrycznie nowy, posiadający oryginalne atrybuty legalności stosowane przez 

producenta, niebędącym uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny i gotowy 

do użycia (tj. bez żadnych zbędnych dodatkowych nakładów), nieobciążony prawami osób 

lub podmiotów trzecich. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa 

winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń 

stosowanych przez producenta”. 

 

• Zamawiający dokonuje zmiany treści w Załączniku nr 6d SPECYFIKACJA UPS + 

MS OFFICE 2019 pkt 3: 
 



   BYŁO: „ 3.  Oprogramowanie MICROSOFT   OFFICE   2010 
  ILOŚĆ- 9 LICENCJI 
   JEST: „ 3.  Oprogramowanie MICROSOFT   OFFICE   2019 lub nowszy 
  ILOŚĆ- 9 LICENCJI 
 

 

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza uaktualnioną Specyfikację Warunków 

Zamówienia AKTUALIZACJA  2  19_08_2022, Projektowane postanowienia umowy – 

Załącznik nr 4 do SWZ  AKTUALIZACJA  2   19_08_2022 oraz Załącznik nr 6d 

SPECYFIKACJA UPS + Oprogramowanie  AKTUALIZACJA 19_08_2022. 

 

Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionych wyjaśnień przy przygotowaniu Państwa 

oferty. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod 

uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. 
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