
 

  

 

ZP.SP5.1.2022  Reda, dnia 13.05.2022 r. 

 

ZM I AN A  T RE Ś CI  S W Z 4  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn.: „Dostawa pierwszego wyposażenia do pomieszczeń budynku rozbudowanej części 

obiektu SP nr 5 przy ul. Rekowskiej 36 w Redzie, z podziałem na 2 części." 

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2022 r. pod 

numerem ogłoszenia 2022/BZP 00132174/01. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

02.05.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00143240/01. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

04.05.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00144009/01. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

09.05.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00149314/01.  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

13.05.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00158709/01.  

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany treści 

specyfikacji warunków zamówienia: 

 

1) W Rozdziale III SWZ pkt 2 ppkt 1) i 7) otrzymują nowe brzmienie: 

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pukpukrumia na stronie dotyczącej odpowiedniego 

postępowania do dnia 23.05.2022 r. do godz. 12.00.” 

 

„7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022 r. o godz. 12.30.” 

 

2) W Rozdziale III SWZ pkt 3 ppkt 1) otrzymuje nowe brzmienie: 

„1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania 

ofert do dnia 21.06.2022 r.  

 

3) W Rozdziale II SWZ pkt 15 „Wykaz podmiotowych środków dowodowych” i ppkt 1) 

otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaje się ppkt 2): 

 

” 15. Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych 

 

1) Dokumenty składane wraz z ofertą 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/pukpukrumia


a) Formularz Oferta, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do 

SWZ. 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

składają jeden Formularz Ofertowy. 

b) Zbiorcze zestawienie kosztów, stanowiące załącznik nr 1a, 1b* do SWZ. 

c) Przedmiotowe środki dowodowe. 

d) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. 

e) Oświadczenie podmiotu trzeciego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.* 

f) Zobowiązanie podmiotów, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi 

nr 4 do SWZ.* 

g) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.* 

h) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.* 

i) Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia.* 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub 

podpisem osobistym. 

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

j) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.* 

k) Wykaz rozwiązań równoważnych – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 

wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty 

wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.* 

* jeżeli dotyczy 

 

2) Przedmiotowe środki dowodowe 

 

1. W celu potwierdzenia, że oferowane meble (dla Części 1) odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą nw. 

przedmiotowych środków dowodowych: 

a) certyfikatów potwierdzonych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzających, że wyrób spełnia wymagania odpowiednich dokumentów 

normatywnych,  

b) deklaracji zgodności, 

zgodnie z załącznikiem A/1 Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 

środków dowodowych.” 

 



4) W Rozdziale II SWZ pkt 17 „Opis sposobu przygotowania oferty”, ppkt 6) otrzymuje nowe 

brzmienie: 

 

„6). Wykonawcy składają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ. 

Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane 

elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne. W procesie składania oferty kwalifikowany podpis elektroniczny 

Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu 

(opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu 

dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 

podsumowania).” 

 

5) W Rozdziale II SWZ pkt 17 „Opis sposobu przygotowania oferty”, ppkt 19) lit. e) otrzymuje 

nowe brzmienie: 

 

„e) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania: 

− oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;  

− sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

• dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

• dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, zbiorcze zestawienie kosztów, 

dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 

− kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 

muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania tych Wykonawców.”. 

 

6) W Formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, pkt 13. Otrzymuje nowe 

brzmienie: 

 

„13. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) Zbiorcze zestawienie kosztów, stanowiące załącznik nr 1a, 1b do SWZ*, 

2) Przedmiotowe środki dowodowe, 

3) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ), 

4) Oświadczenie podmiotu trzeciego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, (wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ)*,  

5) Zobowiązanie podmiotów, (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ)*,  

6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 

do SWZ)*, 

7) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeżeli dotyczy), 

8) Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 

9) Równoważność - Wykonawca winien dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze 

szczegółowym opisem, tych zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz rozwiązań 

równoważnych w celu wykazania ich równoważności w stosunku do materiałów, urządzeń 

i innych rozwiązań opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (w którym zawiera się 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych), ze wskazaniem nazwy, 



strony których dotyczy oraz załączyć odpowiednio wymagane atesty, certyfikaty lub 

dopuszczenia*.” 

 

7) We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ w § 4. Obowiązki Wykonawcy 

ust. 1 wykreśla się ppkt 4), tj.: 

 

„1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

(…) 

4) dostarczenie wraz z zamówionymi urządzeniami i sprzętem wszystkich kart 

gwarancyjnych, certyfikatów i dokumentów poświadczających parametry przedmiotu 

umowy wymagane przez Zamawiającego, zgodne z przepisami prawa, (…)” 

 

 

8) Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

 
W załączeniu: 

Załącznik A/1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zmieniony 

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferta zmieniony 

Załącznik nr 1a do SWZ Zbiorcze zestawienie kosztów Część 1 zmieniony  

Załącznik nr 8 do SWZ Wzór umowy zmieniony 

    

  

Z poważaniem 

 
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5  

  im. Jana Drzeżdżona w Redzie 

      Monika Halczak-Lewandowska 
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