
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa pierwszego wyposażenia do pomieszczeń budynku rozbudowanej części obiektu SP nr 5 przy ul. Rekowskiej 36

w Redzie, z podziałem na 2 części”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 19029267600000

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rekowska 36

1.4.2.) Miejscowość: Reda

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: 586738429

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp5reda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp5reda.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00144009/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-04 11:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00132174/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
30

Po zmianie: 
60

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w maksymalnym terminie:
Część 1 do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Część 2 do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Termin dostawy liczony będzie od dnia zawarcia umowy lub od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego w
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formie pisemnej o gotowości do przyjęcia zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia. Informacja w
zakresie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia będzie
przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie podpisania umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w
terminie max. 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o
konieczności oczekiwania na wyznaczenie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości
przystąpienia do realizacji zamówienia.
Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy wyroby wraz z instrukcją
obsługi* w języku polskim, własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich
kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.
*(jeżeli dotyczy)
2) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 15.04.2022 r. poz. 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy.

Po zmianie: 
1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w maksymalnym terminie:
Część 1 do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Część 2 do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Termin dostawy liczony będzie od dnia zawarcia umowy lub od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego w
formie pisemnej o gotowości do przyjęcia zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia. Informacja w
zakresie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia będzie
przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie podpisania umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w
terminie max. 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o
konieczności oczekiwania na wyznaczenie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości
przystąpienia do realizacji zamówienia.
Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy wyroby wraz z instrukcją
obsługi* w języku polskim, własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich
kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.
*(jeżeli dotyczy)
2) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 15.04.2022 r. poz. 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy.
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