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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215278-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Częstochowa: Różny sprzęt komputerowy
2022/S 080-215278

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 046-118999)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 573-011-67-75
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 4/8
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. 
Waszyngtona 4/8, Częstochowa
E-mail: m.majewska@ujd.edu.pl 
Tel.:  +48 343784201
Faks:  +48 343784211
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujd.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie
Numer referencyjny: ZP.26.1.19.2022

II.1.2) Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
2 Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania.
Zadanie 1: Projektor 1 szt.
Zadanie 2: Pamięć USB (pendrive) 225 szt.
Zadanie 3: Drukarka 3D z jednostką sterującą 1 szt.
Zadanie 4: Laptop 1 szt.
Zadanie 5: Pakiet programów graficznych 4 szt.
3.W zakresie zadania nr 4: W zakresie oferowanego przez Wykonawcę systemu operacyjnego - Licencja na 
dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać użytkowanie bezterminowe (dożywotnie) przy jednorazowej 
zapłacie za licencje. W zakresie zadania nr 5: licencja na okres 24 miesięcy
4. Wymagany okres gwarancji: dla zadania nr 1: Gwarancja na projektor 36 miesięcy, gwarancja na źródło 
światła 36 miesięcy lub 10000 h w zależności, które wystąpi wcześniej, dla zadania nr 2, 3 i 4: 24 miesiące
5. Termin realizacji zamówienia:
zadanie 1: 10 dni roboczych
zadanie 2, 3 i 4: 14 dni
zadanie 5: 21 dni
6. Pozostałe warunki realizacji zgodnie z SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 046-118999

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie artykuł 108 ustęp 1 pkt 1-6 oraz artykuł 109 ustęp 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z zastrzeżeniem artykuł 110 ustęp 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Ofertę stanowi Formularz oferty wypełniony zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ.
3. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty w formie elektronicznej (podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
3.1. JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
3.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, 
których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż 
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uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również 
pełnomocnictwo do dokonania tej czynności),
3.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w 
Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z artykułem 58 ustawy Pzp),
3.4. uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 11 
ustęp 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dziennik Ustaw z 2020 r., pozycja 1913) – jeśli dotyczy,
4. Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie 
pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
(zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest - w wierszu 
oznaczonym znakiem i nazwą postępowania. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania 
platformy Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na 
adres:m.majewska@ujd.edu.pl 
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie artykułu 108 ustęp 1 punkt 1-6 oraz artykułu 109 ustęp 1 punkt 4 ustawy Pzp z 
zastrzeżeniem artykułu 110 ustęp 2 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z artykułu 7 ustęp 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna). W związku z 
powyższym w terminie składania ofert Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z artykułu 7 ustęp 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) w Części III 
Podstawy wykluczenia litera D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym.
2.Ofertę stanowi Formularz oferty wypełniony zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ.
3. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty w formie elektronicznej (podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
3.1. JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
3.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, 
których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż 
uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również 
pełnomocnictwo do dokonania tej czynności),
3.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w 
Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z artykułem 58 ustawy Pzp),
3.4. uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 11 
ustęp 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dziennik Ustaw z 2020 r., pozycja 1913) – jeśli dotyczy,
4. Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie 
pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
(zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest - w wierszu 
oznaczonym znakiem i nazwą postępowania. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania 
platformy Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na 
adres:m.majewska@ujd.edu.pl 
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Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału Zamiast:
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/08/2022
Powinno być:
Data: 07/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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