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Warszawa, dnia 11.05.2022 r.                                                                                                             

 

 

 

ZMIANA  

TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania na dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do 

sprzętu informatycznego, numer D/79/2022  

 

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 tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do 

sprzętu informatycznego, dokonał następujących zmian treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia: 

 

I. W SWZ – ROZDZIAŁ XV – OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG ORAZ SPOSOBU 

OCENY OFERT, PKT 1  jest: 

 

1. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego z zadań, zgodnie z kryterium:  

1.1. cena = 60 %,  

1.2. rodzaj materiałów eksploatacyjnych = 30 %  

1.3. termin realizacji = 10 % 

 

  Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego z zadań, zgodnie z kryterium:  

1.1. cena = 60 %,  

1.2. okres gwarancji = 20 %  

1.3. termin realizacji = 20 % 

 

II. W SWZ – ROZDZIAŁ XV – OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG ORAZ SPOSOBU 

OCENY OFERT, PKT 2, PPKT 2.2 jest: 
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2. Zamawiający dokona przeliczenia: 

2.2. dla kryterium rodzaj materiałów eksploatacyjnych 

R = Ra x 30 %. 

 

gdzie: 

R - przyznane punkty w kryterium rodzaj materiałów eksploatacyjnych, 

Ra - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za rodzaj materiałów eksploatacyjnych. 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. 

 

Ocena ofert w kryterium rodzaj materiałów eksploatacyjnych dokonana zostanie  

z zastosowaniem następujących zasad: 

- oferta zawierająca wyłącznie materiały eksploatacyjne zalecane przez producentów 

urządzeń – 100 pkt., 

- oferta zawierająca w części materiały eksploatacyjne zalecane przez producentów 

urządzeń – 50 pkt., 

- oferta nie zawierająca materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producentów 

urządzeń – 25 pkt. 

 

  Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

2. Zamawiający dokona przeliczenia: 

2.2. okresu gwarancji (GN) (ilość pełnych miesięcy) na punkty w następujący sposób: 

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 

Zamawiający przyzna 2 pkt. za każdy miesiąc przedłużenia okresu gwarancji w stosunku 

do minimalnych wymagań Zamawiającego tj.: 

0 pkt.  – Wykonawca zaoferował 24 miesiące; 

2 pkt.  – Wykonawca zaoferował 25 miesięcy; 

4 pkt.  – Wykonawca zaoferował 26 miesięcy; 

6 pkt.  – Wykonawca zaoferował 27 miesięcy; 

8 pkt.  – Wykonawca zaoferował 28 miesięcy; 

10 pkt.  – Wykonawca zaoferował 29 miesięcy; 

12 pkt.  – Wykonawca zaoferował 30 miesięcy; 

14 pkt.  – Wykonawca zaoferował 31 miesięcy; 

16 pkt.  – Wykonawca zaoferował 32 miesiące; 

18 pkt.  – Wykonawca zaoferował 33 miesiące; 



 Strona 3 
 

 

20 pkt.  – Wykonawca zaoferował 34 miesiące i więcej; 

 

W sytuacji gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, oferta taka zostanie 

uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 

0 (zero) punktów w kryterium gwarancja. 

W sytuacji gdy Wykonawca w ofercie wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub 

w niepełnych miesiącach, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. 

 

III. W SWZ – ROZDZIAŁ XV – OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG ORAZ SPOSOBU 

OCENY OFERT, PKT 2, jest: 

2. Za najkorzystniejszą ofertę  zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów – „P”, gdzie P oznacza sumę uzyskanych punktów w kryteriach cena, termin 

gwarancji oraz termin realizacji. 

                                                          P = Cn + R + Tn 

  Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

3. Za najkorzystniejszą ofertę  zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów – „P”, gdzie P oznacza sumę uzyskanych punktów w kryteriach cena, termin 

gwarancji oraz termin realizacji. 

                                                          P = Cn + Gw + Tn 

 

IV. W załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (strona 8) jest: 

Wykonawca na dostarczone materiały udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od daty 

podpisania protokołu przyjęcia – przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy  

i Odbiorcy. 

 

      Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Wykonawca na dostarczone materiały udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy od 

daty podpisania protokołu przyjęcia – przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy  

i Odbiorcy. 

 

V. W załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 5 ust. 2 jest: 

2. Wykonawca udziela niniejszej gwarancji na terytorium RP, na okres 24 miesięcy. 

  Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

2. Wykonawca udziela niniejszej gwarancji na terytorium RP, na okres … miesięcy. 
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VI. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –  FORMULARZ OFERTY.  

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (FORMULARZ OFERTY), poprzez jego anulowanie i dodanie nowego, 

aktualnego  załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia  po zmianie w dniu 

11.05.2022 r. (FORMULARZ OFERTY PO ZMIANIE w dniu 11.05.2022 r.). 

 

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ, Zamawiający pozostawia termin otwarcia ofert bez 

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

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog w terminie najpóźniej do dnia 30.05.2022 r. 

do godz. 08:00.  

 

                 KOMENDANT 

                 /-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 

 

 

 


