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WSZYSCY OFERENCI 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pn. „Dostawa drukarek 
3D oraz stacji do czyszczenia i utwardzania wydruków dla PCI Sp. z o.o.” 
 
na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia: 
 
1. Opis zmian SWZ: 

 
1) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Z: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 3 grudnia 2022 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 
wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 
Na: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 4 grudnia 2022 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą wskazanego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
 
2) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA  
I OTWARCIA OFERT 
Z: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings 
do dnia 5 września 2022 r. do godziny 09:00 
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert nie później jednak 
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.  
w dniu 5 września 2022 r. o godzinie 12:00. 
 
 
 
 
 



 

 

Na: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings 
do dnia 6 września 2022 r. do godziny 09:00 
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert nie 
później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.  
w dniu 6 września 2022 r. o godzinie 12:00. 
 
 
3) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA 
OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ  
I DOKUMENTÓW 
Z: 
5. Sposób i forma sporządzenia JEDZ: 
1) Wykonawca może ograniczyć się wyłącznie do wypełnienia sekcji α w Części IV: Kryteria 
kwalifikacji; 
 
Na: 
5. Sposób i forma sporządzenia JEDZ: 
1) Wykonawca może ograniczyć się w Części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji do wypełnienia 
sekcji α. 
 
4) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
Z:  
Kryterium okres gwarancji, to maksymalnie 40 punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na 
podstawie deklaracji Wykonawcy na jaki okres (w pełnych latach) udziela gwarancji na dostarczony 
sprzęt. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji w tym kryterium wynosił minimum rok,  
a maksymalnie cztery lata licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostaw bez uwag. 

 
Nazwa 

kryterium 
Waga 

Sposób 
oceny 

Wzór 

okres 

gwarancji 

(Kg) 

40% = 

40 pkt 

Zgodnie z 

deklaracją 

Wykonawcy 

Rok gwarancji – 0 pkt 

Dwa lata gwarancji – 20 pkt 

Trzy lata gwarancji – 40 pkt 

 
Łączna ocena oferty = Kc (max. 60 pkt) + Kg (max. 40 pkt)  

 
2. UWAGA:  
a) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie (formularzu ofertowym) okresu 
gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca ofertuje minimalny okres gwarancji tj. rok 
gwarancji, tym samym Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt.   
b) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż rok, to jego 
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p., jako nieodpowiadająca treści 
SWZ.  
c) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż trzy lata, 
Zamawiający przyzna ofercie maksimum 40 punktów, w tym kryterium.  



 

 

Na potrzeby realizacji umowy obowiązywać będzie okres gwarancji wskazany na 
Formularzu ofertowym. 
 
Na: 
 
Kryterium okres gwarancji, to maksymalnie 40 punktów. Kryterium będzie rozpatrywane 
na podstawie deklaracji Wykonawcy na jaki okres (w pełnych latach) udziela gwarancji na 
dostarczony sprzęt. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji w tym kryterium wynosił 
minimum rok, a maksymalnie trzy lata licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostaw 
bez uwag. 
 

 
Nazwa 

kryterium 
Waga 

Sposób 
oceny 

Wzór 

okres 

gwarancji 

(Kg) 

40% = 

40 pkt 

Zgodnie z 

deklaracją 

Wykonawcy 

Rok gwarancji – 0 pkt 

Dwa lata gwarancji – 20 pkt 

Trzy lata gwarancji – 40 pkt 

 
Łączna ocena oferty = Kc (max. 60 pkt) + Kg (max. 40 pkt)  

 
UWAGA:  
a) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie (formularzu ofertowym) 
okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca ofertuje minimalny okres 
gwarancji tj. rok gwarancji, tym samym Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt., w tym 
kryterium.   
b) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż rok, 
to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p., jako 
nieodpowiadająca treści SWZ.  
c) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż trzy 
lata, Zamawiający przyzna ofercie maksimum 40 punktów, w tym kryterium.  
Na potrzeby realizacji umowy obowiązywać będzie okres gwarancji wskazany na 
Formularzu ofertowym. 
 
3. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 


