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Warszawa, dnia 15.09.2021 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/11/2021 

 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego, monitorów i akcesoriów komputerowych 

 

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ  

w następującym zakresie: 

 

1. Zamawiający modyfikuje zapis SWZ w rozdziale XI ust. 2 i nadaje mu nowe brzmienie:  

„2. Podpisanie umowy z Wykonawcą 

1) Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, 

który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w SWZ, oraz którego oferta okaże się 

najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru oferty określone w SWZ. 

2) Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana, za pomocą Systemu lub na adres e-mail wskazany w ofercie. 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminem i na warunkach 

określonych w art. 308 ust. 2 uPzp. 

3) W przypadku gdy Wykonawca nie stawi się na podpisanie umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego lub nie uzgodni zmiany miejsca i/lub terminu podpisania umowy, Zamawiający 

potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy. 

4) W przypadku podpisywania umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, umowa zostanie 

przesłana do Wykonawcy na adres e-mail wskazany w ofercie. Wykonawca w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty przesłania  podpisze umowę i zwróci ją Zamawiającemu.  

5) W przypadku nieotrzymania podpisanej umowy od Wykonawcy w terminie określonym w pkt 4) 

Zamawiający potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy.  

6) Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

7) Przy podpisaniu umowy wymagane będzie od Wykonawcy okazanie oryginału pełnomocnictwa do 

podpisania umowy w imieniu Wykonawcy (-ów) składającego (-cych) ofertę – jeśli dotyczy. 
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8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 

jeśli dotyczy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 

w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.”  

2. Zamawiający modyfikuje zapis SWZ w rozdziale IV ust. 2 pkt 1, lit. d) i nadaje mu nowe brzmienie: 

„Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Oświadczenia Wykonawcy, że w przypadku wystąpienia 

awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy 

pozostaje u Zamawiającego – oświadczenie własne Wykonawcy – dotyczy części I, II;” 

3. Zamawiający modyfikuje zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. Części I, dla komputera przenośnego, 

w parametrze: „Obudowa”, poprzez wykreślenie zdania: „Komputer spełniający normy MIL-STD-810G lub 

MIL-STD-810H”. 

4. Zamawiający modyfikuje zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. Części IV, poprzez wykreślenie 

punktu 15 o treści: „Gwarancja na zainstalowane w komputerach dyski twarde musi przewidywać, iż w 

przypadku awarii uszkodzone dyski pozostaną u Zamawiającego.” 

5. Zamawiający modyfikuje zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. Części IV, dla komputera 

przenośnego typ I, w parametrze: „Bateria i zasilanie”, poprzez wykreślenie zdania: „Umożliwiająca jej 

szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 2 godzin.” 

6. Zamawiający modyfikuje zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. Części IV, dla zasilacza do komputera 

I, poprzez zastąpienie cyfry rzymskiej: „II” cyfrą rzymską „I”. 

7. Zamawiający modyfikuje zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. Części IV, dla komputera 

przenośnego typ II, w parametrze: „Bateria i zasilanie”, poprzez wykreślenie zdania: „Umożliwiająca jej 

szybkie naładowanie do poziomu 75% w czasie 2 godzin.” 

8. Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 20.09.2021 r. do 

godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert do dnia 20.09.2021 r. do godz. 10:30. 

9. W konsekwencji powyższych zmian Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert tj.: do dnia 19.10.2021 r. 

10. W załączeniu SWZ po modyfikacji, Załącznik nr 2 do SWZ dla części I - formularz ofertowy, Załącznik nr 1 

do SWZ dla części I – OPZ po modyfikacji,  Załącznik nr 1 do SWZ dla części IV – OPZ po modyfikacji. 

11. Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

Główny Specjalista 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów 

i  Maszyn Molekularnych 

dr inż. Marta Zofia Borowiec 

(na podstawie pełnomocnictwa 16/2021 z dnia 

02.09.2021) 

(dokument podpisano elektronicznie) 

 

 
Dokument sporządziła Katarzyna Kalińska 
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