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ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr sprawy: RI.271.10.2022 

Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR – 

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. 

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Człuchów w związku z prowadzonym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach 

programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju 

cyfrowym”, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ. 

Zmianie ulega:  

1. Rozdział XIV ust. 1 SWZ  Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

2. Rozdział XV ust. 1 Termin związania ofertą 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.08.2022r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Rozdział XVI ust. 1 Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow  do dnia 18.07.2022 r. do 

godziny 11:00. 

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 18.07.2022 r. 

Planowany termin otwarcia ofert: 18.07.2022 r. godz. 11:30. 

4. Rozdział XII  Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne 

dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów 

Z ust. 4 wykreśla się pkt. 4 i 5 w brzmieniu: 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow


 
4) dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu w postaci oryginału lub 

elektronicznej kopii dokumentu (jeżeli dotyczy), 

5) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w gwarancjach lub 

poręczeniach w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji lub poręczenia (jeżeli dotyczy). 

5. Załączniki nr 1a oraz 3a do SWZ 
Z załączników wykreśla się zapisy dotyczące BIOS’u w brzmieniu:  

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie informacji o: 

wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, prędkości i sposobie 

obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym 

dysku twardym (pojemność, model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty 

sieciowej. 

Funkcja blokowania/odblokowania portów USB. 

Możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, po podaniu 

hasła użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji, brak możliwości wł/wy funkcji. 

Hasła silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne. 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora. 

 

 

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ zmianie uległy również poniższe załączniki do SWZ: 

1) Załącznik nr 1a do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie 

części 1 zamówienia – dostawa laptopów; 

2) Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy; 

3) Załącznik nr 3a do SWZ – Formularz oferowanego sprzętu – w zakresie 1 części 

zamówienia. 

 

Niniejsza zmiana treści SWZ  oraz załączniki stanowią integralną część SWZ. 

 

 

 

__________________________________  
                                                                     Kierownik Zamawiającego  
 


		2022-07-08T13:46:26+0200




