
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu - Laboratoria Przyszłości - do szkół z terenu

Gminy Popielów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POPIELÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413225

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Opolska 13

1.4.2.) Miejscowość: Popielów

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-090

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 774275822

1.4.8.) Numer faksu: 774275838

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@popielow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011919/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 12:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00340597/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 1)

Przed zmianą: 
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17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert – w ten sam sposób dla każdej części:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji (G) 20
3 Termin dostawy (T) 20
17.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 
O = C + G + T
gdzie:
O – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji” 
T - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Termin dostawy”
17.3. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.
Punkty przyznane zostaną obliczone dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty (O). 
17.4. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:
1) kryterium „Cena” - waga 60 %, maksymalna ilość 60 pkt:
C = CN / COB x 60 % x 100
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” 
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert 
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 
2) kryterium „Okres gwarancji” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujących okresach [miesiące]
Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana Wykonawcy za zaproponowane kryterium G
[punkty]
1. 36 20
2. 30 10
3. 24 0
- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. Oferta z gwarancją krótszą niż
wymagane minimum zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy).
- Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony
maksymalny 36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość
36 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”.
- Okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczy się od daty podpisania końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru całego przedmiotu zamówienia. 
- W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy;
3) kryterium „Termin dostawy” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować termin dostawy w następujących okresach [dni
kalendarzowe od dnia podpisania umowy] Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana
Wykonawcy za zaproponowane kryterium T [punkty]
1. 30 20
2. 31 do 60 10
3. 61 do 90 0
- Zamawiający określa, że maksymalny wymagany okres realizacji zamówienia wynosi 90 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferta z terminem dostawy dłuższym niż
wymagany zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy).
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- Wykonawca może zaproponować termin dostawy krótszy niż 30 dni kalendarzowych, jednak w
tym przypadku dla celów oceny oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 30 - dniowy
termin wykonania zamówienia.
- W przypadku braku podania terminu dostawy w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy;
17.5. Cena, okres gwarancji oraz termin dostawy mają wpływ na punktację badanej oferty oraz
jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i
oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów
oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego
traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
17.6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Po zmianie: 
17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert – w ten sam sposób dla każdej części:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji (G) 20
3 Termin dostawy (T) 20
17.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 
O = C + G + T
gdzie:
O – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji” 
T - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Termin dostawy”
17.3. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.
Punkty przyznane zostaną obliczone dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty (O). 
17.4. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:
1) kryterium „Cena” - waga 60 %, maksymalna ilość 60 pkt:
C = CN / COB x 60 % x 100
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” 
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert 
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 
2) kryterium „Okres gwarancji” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujących okresach [miesiące]
Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana Wykonawcy za zaproponowane kryterium G
[punkty]
1. 36 20
2. 30 10
3. 24 0
- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. Oferta z gwarancją krótszą niż
wymagane minimum zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy).
- Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony
maksymalny 36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość
36 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”.
- Okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczy się od daty podpisania końcowego
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protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru całego przedmiotu zamówienia. 
- W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy;
3) kryterium „Termin dostawy” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować termin dostawy w następujących okresach [dni
kalendarzowe od dnia podpisania umowy] Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana
Wykonawcy za zaproponowane kryterium T [punkty]
1. 80 20
2. 81 do 100 10
3. 101 do 120 0
- Zamawiający określa, że maksymalny wymagany okres realizacji zamówienia wynosi 120 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferta z terminem dostawy dłuższym niż
wymagany zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy).
- Wykonawca może zaproponować termin dostawy krótszy niż 80 dni kalendarzowych, jednak w
tym przypadku dla celów oceny oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 80 - dniowy
termin wykonania zamówienia.
- W przypadku braku podania terminu dostawy w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
17.5. Cena, okres gwarancji oraz termin dostawy mają wpływ na punktację badanej oferty oraz
jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i
oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów
oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego
traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
17.6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą: 
17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert – w ten sam sposób dla każdej części:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji (G) 20
3 Termin dostawy (T) 20
17.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 
O = C + G + T
gdzie:
O – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji” 
T - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Termin dostawy”
17.3. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.
Punkty przyznane zostaną obliczone dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty (O). 
17.4. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:
1) kryterium „Cena” - waga 60 %, maksymalna ilość 60 pkt:
C = CN / COB x 60 % x 100
gdzie:
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C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” 
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert 
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 
2) kryterium „Okres gwarancji” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujących okresach [miesiące]
Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana Wykonawcy za zaproponowane kryterium G
[punkty]
1. 36 20
2. 30 10
3. 24 0
- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. Oferta z gwarancją krótszą niż
wymagane minimum zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy).
- Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony
maksymalny 36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość
36 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”.
- Okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczy się od daty podpisania końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru całego przedmiotu zamówienia. 
- W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy;
3) kryterium „Termin dostawy” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować termin dostawy w następujących okresach [dni
kalendarzowe od dnia podpisania umowy] Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana
Wykonawcy za zaproponowane kryterium T [punkty]
1. 30 20
2. 31 do 60 10
3. 61 do 90 0
- Zamawiający określa, że maksymalny wymagany okres realizacji zamówienia wynosi 90 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferta z terminem dostawy dłuższym niż
wymagany zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy).
- Wykonawca może zaproponować termin dostawy krótszy niż 30 dni kalendarzowych, jednak w
tym przypadku dla celów oceny oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 30 - dniowy
termin wykonania zamówienia.
- W przypadku braku podania terminu dostawy w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy;
17.5. Cena, okres gwarancji oraz termin dostawy mają wpływ na punktację badanej oferty oraz
jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i
oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów
oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego
traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
17.6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Po zmianie: 
17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert – w ten sam sposób dla każdej części:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji (G) 20
3 Termin dostawy (T) 20
17.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt
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Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 
O = C + G + T
gdzie:
O – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji” 
T - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Termin dostawy”
17.3. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.
Punkty przyznane zostaną obliczone dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty (O). 
17.4. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:
1) kryterium „Cena” - waga 60 %, maksymalna ilość 60 pkt:
C = CN / COB x 60 % x 100
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” 
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert 
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 
2) kryterium „Okres gwarancji” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujących okresach [miesiące]
Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana Wykonawcy za zaproponowane kryterium G
[punkty]
1. 36 20
2. 30 10
3. 24 0
- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. Oferta z gwarancją krótszą niż
wymagane minimum zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy).
- Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony
maksymalny 36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość
36 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”.
- Okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczy się od daty podpisania końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru całego przedmiotu zamówienia. 
- W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy;
3) kryterium „Termin dostawy” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować termin dostawy w następujących okresach [dni
kalendarzowe od dnia podpisania umowy] Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana
Wykonawcy za zaproponowane kryterium T [punkty]
1. 80 20
2. 81 do 100 10
3. 101 do 120 0
- Zamawiający określa, że maksymalny wymagany okres realizacji zamówienia wynosi 120 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferta z terminem dostawy dłuższym niż
wymagany zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy).
- Wykonawca może zaproponować termin dostawy krótszy niż 80 dni kalendarzowych, jednak w
tym przypadku dla celów oceny oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 80 - dniowy
termin wykonania zamówienia.
- W przypadku braku podania terminu dostawy w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
17.5. Cena, okres gwarancji oraz termin dostawy mają wpływ na punktację badanej oferty oraz
jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i
oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów
oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego
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traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
17.6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 3)

Przed zmianą: 
17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert – w ten sam sposób dla każdej części:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji (G) 20
3 Termin dostawy (T) 20
17.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 
O = C + G + T
gdzie:
O – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji” 
T - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Termin dostawy”
17.3. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.
Punkty przyznane zostaną obliczone dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty (O). 
17.4. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:
1) kryterium „Cena” - waga 60 %, maksymalna ilość 60 pkt:
C = CN / COB x 60 % x 100
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” 
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert 
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 
2) kryterium „Okres gwarancji” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujących okresach [miesiące]
Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana Wykonawcy za zaproponowane kryterium G
[punkty]
1. 36 20
2. 30 10
3. 24 0
- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. Oferta z gwarancją krótszą niż
wymagane minimum zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy).
- Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony
maksymalny 36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość
36 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”.
- Okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczy się od daty podpisania końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru całego przedmiotu zamówienia. 
- W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy;
3) kryterium „Termin dostawy” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować termin dostawy w następujących okresach [dni
kalendarzowe od dnia podpisania umowy] Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana
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Wykonawcy za zaproponowane kryterium T [punkty]
1. 30 20
2. 31 do 60 10
3. 61 do 90 0
- Zamawiający określa, że maksymalny wymagany okres realizacji zamówienia wynosi 90 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferta z terminem dostawy dłuższym niż
wymagany zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy).
- Wykonawca może zaproponować termin dostawy krótszy niż 30 dni kalendarzowych, jednak w
tym przypadku dla celów oceny oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 30 - dniowy
termin wykonania zamówienia.
- W przypadku braku podania terminu dostawy w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy;
17.5. Cena, okres gwarancji oraz termin dostawy mają wpływ na punktację badanej oferty oraz
jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i
oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów
oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego
traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
17.6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Po zmianie: 
17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert – w ten sam sposób dla każdej części:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji (G) 20
3 Termin dostawy (T) 20
17.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 
O = C + G + T
gdzie:
O – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji” 
T - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Termin dostawy”
17.3. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.
Punkty przyznane zostaną obliczone dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty (O). 
17.4. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:
1) kryterium „Cena” - waga 60 %, maksymalna ilość 60 pkt:
C = CN / COB x 60 % x 100
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” 
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert 
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 
2) kryterium „Okres gwarancji” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujących okresach [miesiące]
Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana Wykonawcy za zaproponowane kryterium G
[punkty]
1. 36 20
2. 30 10
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3. 24 0
- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. Oferta z gwarancją krótszą niż
wymagane minimum zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy).
- Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony
maksymalny 36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość
36 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”.
- Okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczy się od daty podpisania końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru całego przedmiotu zamówienia. 
- W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy;
3) kryterium „Termin dostawy” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt:
L.p. Wykonawca może zaproponować termin dostawy w następujących okresach [dni
kalendarzowe od dnia podpisania umowy] Faktyczna ilość punktów jaka zostanie przyznana
Wykonawcy za zaproponowane kryterium T [punkty]
1. 80 20
2. 81 do 100 10
3. 101 do 120 0
- Zamawiający określa, że maksymalny wymagany okres realizacji zamówienia wynosi 120 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferta z terminem dostawy dłuższym niż
wymagany zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy).
- Wykonawca może zaproponować termin dostawy krótszy niż 80 dni kalendarzowych, jednak w
tym przypadku dla celów oceny oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 80 - dniowy
termin wykonania zamówienia.
- W przypadku braku podania terminu dostawy w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
17.5. Cena, okres gwarancji oraz termin dostawy mają wpływ na punktację badanej oferty oraz
jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i
oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów
oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego
traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
17.6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

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: 
90

Po zmianie: 
120

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 2,
Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
90

Po zmianie: 
120
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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 3,
Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą: 
90

Po zmianie: 
120

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-01-14 11:00

Po zmianie: 
2022-01-21 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-01-14 12:00

Po zmianie: 
2022-01-21 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-02-12

Po zmianie: 
2022-02-19
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