
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu

Górnym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 052006309

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna

1.4.2.) Miejscowość: Juchnowiec Górny

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-061

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: tel. 85 719 66 78, kom. 697 011 206

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zsjg@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsj.home.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: 2021/BZP 00107299/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-07 14:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00103379/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
1. Zamawiający dla postępowania wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu służą potwierdzeniu, że oferowany

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107299/01 z dnia 2021-07-07

2021-07-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



przedmiot zamówienia (Cz. I - laptopy, Cz. II - tablety, Cz. III - monitor interaktywny z
wbudowanym komputerem, Cz. IV - urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy I i II, zasilacz
UPS) spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia tj. warunki gwarancji.
3. Wymagane przedmiotowe środki dowodowe to:
a) Oświadczenie wykonawcy, że serwisu dostarczonych urządzeń zapewniony zostanie przez
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. (załącznik nr 7)
b) Oświadczenie producenta, że w razie nie wywiązywania się wykonawcy/serwisu Producent
przejmie obowiązki gwarancyjne. (załącznik nr 10).
4. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
5. Nie złożenie przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą będzie podstawą do
odrzucenia oferty Wykonawcy jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do przedmiotowych środków
dowodowych składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w
szczególności przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

Po zmianie: 
1. Zamawiający dla postępowania wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu służą potwierdzeniu, że oferowany
przedmiot zamówienia (Cz. I - laptopy, Cz. II - tablety, Cz. III - monitor interaktywny z
wbudowanym komputerem, Cz. IV - urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy I i II, zasilacz
UPS) spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia tj. warunki gwarancji.
3. Wymagane przedmiotowe środki dowodowe to:
a) Oświadczenie wykonawcy, że serwis dostarczonych urządzeń zapewniony zostanie przez
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. (załącznik nr 7)
4. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
5. Nie złożenie przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą będzie podstawą do
odrzucenia oferty Wykonawcy jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do przedmiotowych środków
dowodowych składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w
szczególności przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
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