
 

 

Warszawa, 07.06.202 
Informacja o zmianie ogłoszenia 

 
Działając na podst. Art. 271. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2019) Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje o zmianie ogłoszenia  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa sprzętu 
elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na 
części. 
 
1. Zmiana dotyczy SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w 
następujących punktach:  
Pkt 3.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„Umowy na dostawę części I-IV zamówienia będą realizowane od dnia ich zawarcia 
maksymalnie do  2 lipca 2021 r., w siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej 
wskazanej w pkt. 1.1 SWZ.  
Pkt 7. 1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
09.07.2021 r.”  
Pkt 9.8. SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.06. 2021 r. do godz. 09:00”.  
Pkt 9.10. SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2021 r o godzinie 09:05”  
 
2. Zmiana dotyczy ZAŁĄCZNIKA nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Część I komputery osobiste przenośne (laptopy) – 25 sztuk 
W następującym zakresie: 
Zmianie ulega pkt 4, który otrzymuje brzmienie: 
„Dysk twardy min. 256 GB SSD PCIe.” 
 
Zmianie ulega pkt 18, który otrzymuje brzmienie: 
„Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi 
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca 
dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację, 
dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera). Zgodnie z art. 
104 ust. 4 oraz art. 105 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są 
równoważne dokumenty spełniające wymagania określonego przez zamawiającego 
certyfikatu.” 
 
Zmianie ulega pkt 19, który otrzymuje brzmienie: 
„Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 
producenta jednostki). Zgodnie z art. 104 ust. 4 oraz art. 105 ust 4 Ustawy Prawo 



 

 

zamówień publicznych dopuszczalne są równoważne dokumenty spełniające 
wymagania określonego przez zamawiającego certyfikatu.” 
 
Zmianie ulega pkt 21, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca dostarczy oświadczenie iż oferowany komputer spełnia normy MIL-STD-
810G poparte przez oficjalnego przedstawiciela producenta na Polskę. ) Zgodnie z art. 
104 ust. 4 oraz art. 105 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są 
równoważne dokumenty spełniające wymagania określonego przez zamawiającego 
certyfikatu”. 
 
Zmianie ulega pkt 26, który otrzymuje brzmienie: 
„Waga maksymalnie 1,65 kg” 
 
Część 2.1.2. komputer wysokowydajny dla obsługi zaawansowanych programów 
graficznych – 1 sztuka: w następujących punktach:  
  
Zmianie ulega pkt 15, który otrzymuje brzmienie: 
„Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 
producenta jednostki). Zgodnie z art. 104 ust. 4 oraz art. 105 ust 4 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych dopuszczalne są równoważne dokumenty spełniające 
wymagania określonego przez zamawiającego certyfikatu.” 
 
Zmianie ulega pkt 22, który otrzymuje brzmienie: 
 
„Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi 
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca 
dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację, 
dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera) Zgodnie z art. 
104 ust. 4 oraz art. 105 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są 
równoważne dokumenty spełniające wymagania określonego przez zamawiającego 
certyfikatu”. 
  
3. Zamiana dotyczy ZAŁĄCZNIKA nr 2 do SWZ_Wzor_Umowy 
Zmianie ulega punk 2 w rozdziale 3: 
„W przypadku stwierdzenia, że sprzęt posiada wady, Wykonawca zobowiązany jest 
do ich usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od 
daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.” 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający działając na podst. art. 271. 2. 
Ustawy Prawo Zamówień przedłuża termin składania ofert do dnia 10.06. 2021 r. do 
godz. 09:00. 
 


