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Zmiana nr 1 do SWZ  

w zamówieniu pn. 

Zakup wyposażenia dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Połańcu w ramach projektu 

„Laboratoria przyszłości” 

Zamawiający zmienia zakres części 2 zamówienia poprzez usunięcie szafy metalowej biurowej, 

wydłuża termin składania ofert do dnia 27.04.2022 r. godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 

27.04.2022r. godz. 10:30 oraz zmienia: 

- § 6 ust. 1 projektu umowy dla części 2, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia wynosi ….  m-cy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.” 

 - formularz cenowy i formularz ofertowy dla części 2, 

- SWZ rozdz. IV, który otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dydaktycznego dla Szkoły 

Podstawowej w Połańcu dofinansowanego w ramach programu „Laboratoria przyszłości” wg 

warunków technicznych i ilości wskazanej w formularzu cenowym - załącznik do SWZ, wraz  

z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Połaniec, u. Żapniowska 1,  28- 

230 Połaniec, a także montaż i instalację sprzętu w szkole (gdy urządzenie wymaga instalacji) 

oraz przeszkolenie personelu w obsłudze (jeśli jest to wymagane).  

Część 1 – zestaw podstawowy - w skład zamówienia wchodzą: pracownia druku 3 D, 

filamenty, szafka od drukarkę 3D, zestaw z mikrokontrolerem, płytka stykowa, przewodami, 

czujnikami i akcesoriami + materiały edukacyjne – 15 szt., stacja lutownicza 3 w 1, zestawy 

grotów lutowniczych, cyna, zestaw szybkozłączek, okulary ochronne, rękawiczki 

antystatyczne 

Część 2 – pracownia robotyki - w skład zamówienia wchodzi pracownia robotyki dla klas IV – 

VI 

Część 3 – pracownia wirtualna - w skład zamówienia wchodzą: wirtualna pracownia 

wieloprzedmiotowa VR – biologia, fizyka, chemia, geografia – 24 stanowiska  

Część 4 – pracownia techniczna i AGD- w skład zamówienia wchodzą: szafa metalowa z 8 

zestawami narzędzi dla ucznia, sprzęt AGD, meble kuchenne 

Część 5 – nagłośnienie - w skład zamówienia wchodzą: zestaw nagłośnieniowy do sali 

gimnastycznej.  

1. Zakupione w ramach niniejszego zamówienia pomoce dydaktyczne powinny spełniać 

następujące warunki: 

1.1. posiadać deklaracje CE, niezbędne certyfikaty i licencje; 
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1.2. posiadać certyfikat  ISO 9001 dla producenta; 

1.3. być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych; 

1.4. być zgodne z Polską Norma i BHP (o ile to możliwe); 

1.5. są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż na 9 miesięcy przed dostawą) i 

wolne  od obciążeń prawami osób trzecich; 

1.6. posiadają niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w 

języku polskim. 

1.7. w przypadku urządzeń powyżej 500 zł brutto wymagana jest gwarancja co najmniej 

12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni. 

2. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem 

zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej 

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te 

materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego.  

3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków 

towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem 

minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać 

materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację 

zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie 

nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz 

jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie 

urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały 

stawiane wymagania. 

4. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykazanie 

równoważności winno odbyć się w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp. Udowodnienie tej okoliczności 

powinno nastąpić w ofercie. 

5. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, 

aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 

ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Wykonawca powinien w ofercie, przy pomocy dokumentów wykazać, że 

oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub 

odpowiednich specyfikacji technicznych.  

6. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 

jednostkę jako przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego zgodność z 

wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny 

ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również 
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certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający 

akceptuje także inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu 

do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim 

terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod 

warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, 

dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia. 

7. Użycie w SWZ lub załącznikach etykiety oznacza, że zamawiający akceptuje wszystkie 

etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety. W przypadku gdy 

Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez 

Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, Zamawiający, w terminie przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne przedmiotowe środki dowodowe, w szczególność i 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 

wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

8. Przedmiotowe  zamówienie,  uwzględnia  wymagania  w  zakresie  dostępności  dla  

osób niepełnosprawnych. 

Wymagania dodatkowe: 

9. Zamawiający przekazuje wraz SWZ wszelką dokumentację niezbędną do realizacji 

zamówienia, w związku z czym nie przewiduje możliwości ani konieczności jej sprawdzenia 

przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.  

10. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 

10.1. Część 1: 

10.1.1. - na pracownię druku 3D, zestaw z mikrokontrolerem, płytką stykową, przewodami, 

czujnikami i akcesoriami + materiały edukacyjne – 15 szt., stację lutowniczą 3 w 1 - min. 24 

miesiące, a max. 48 miesięcy (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). 

10.1.2. - na pozostałe wyposażenie objęte niniejszą umową, z wyłączeniem wyposażenia 

wskazanego w pkt 10.1.1 – gwarancja określona w formularzu cenowym.   

10.2. Część 2: na całość przedmiotu zamówienia min. 24 miesiące, a max. 48 miesięcy 

(okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert).   

10.3. Część 3: na całość przedmiotu zamówienia min. 24 miesiące, a max. 48 miesięcy 

(okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). 

10.4. Część 4: 

10.4.1. – na  szafę metalową z 8 zestawami narzędzi dla ucznia, kuchenkę elektryczną, okap, 

lodówkę, kuchnię – zestaw, szafkę kuchenną ze zlewozmywakiem, robot wielofunkcyjny, 

blender, opiekacz, czajnik elektryczny - min. 24 miesiące, a max. 48 miesięcy (okres gwarancji 

stanowi kryterium oceny ofert). 
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10.4.2. - na pozostałe wyposażenie objęte niniejszą umową, z wyłączeniem wyposażenia 

wskazanego w pkt 10.4.1 – gwarancja określona w formularzu cenowym. 

10.5. Część 5: na całość przedmiotu zamówienia  min. 24 miesiące, a max. 48 miesięcy 

(okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). 

10.6. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego 

protokołem odbioru końcowego.” 

- SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, tj. do dnia 26.05.2022r.” 

- SWZ rozdz. XXI pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie: 

„1. Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2022r. o godz. 10:00.”  

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2022r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego.” 

- SWZ rozdz. XXIV pkt 1.2 oraz 2.2, które otrzymują brzmienie: 

„1.2. Część 2: cena - 60%, okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia - 40%.” 

„2.2. Część 2: 

• przy kryterium oceny ofert cena – 60 % 

Cc = (Cn / Co) x 60 pkt 

gdzie: 

Cc – przyznane punkty w kryterium Cena – 60% 

Cn – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu; 

Co – cena oferty ocenianej (brutto). 

Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

• przy kryterium oceny ofert okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia - 40% 

Og = (Ob / On) x 40pkt 

gdzie: 

Og– przyznane punkty w kryterium okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia – 40% 

Ob – okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia badanej oferty 

On – najdłuższy okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert 

niepodlegających odrzuceniu 

Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

Ocenie w ramach tego kryterium podlega zaoferowany przez Wykonawcę i wskazany w pkt. 

3 formularza ofertowego okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. 

Minimalny okres gwarancji okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wynosi 24 

miesiące, maksymalny 48 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż  
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48-miesięczny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, ocenie będzie podlegał 

okres 48-miesięczny. 

W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 24-miesięczny okres gwarancji na całość 

przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: 

C = Cc + Og 

gdzie: 

C – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny 

ofert. 

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą 

zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy 

zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 

punktów.” 

W związku ze zmianami Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza zmieniony 

projekt umowy dla części 2, formularz ofertowy dla części 2 i formularz cenowy dla części 2. 

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. 

BURMISTRZ 

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak 

Sporządził: Rafał Kiliański 

Inspektor ds. zamówień publicznych 

Tel. 15 8650-084  
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