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Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego, komputerowego i 

oprogramowania  

 

I. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”,  

ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), 

zmienia treść Rozdziału II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykreślony zostaje  

punkt 2. zakup monitorów (32 sztuki), punkt 3. zakup urządzeń wskazujących (30 zestawów)  

oraz punkt 4. zakup projektora – 1 sztuka. 

 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 6 PZP, Zamawiający zmienia termin składania ofert  

na 30.12.2020 r. do godz. 1300. 

 

III. Jednocześnie zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

 

Rozdział I punkt 2.b. 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż  50 000,-zł. 

  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy 

warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

Rozdział I punkt 2.c. 

c. zdolności technicznej lub zawodowej: 

(w zakresie doświadczenia) 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca, który posiada poniższe doświadczenie:  

w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy 

(rozumianą jako dwie umowy) laptopów lub komputerów o wartości co najmniej 40 000,00 zł 

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto każda. W przypadku dostaw, które są w trakcie 

realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość każdej z wykonanych 

częściowo dostaw wynosi co najmniej 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści  
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tysięcy 00/100) brutto. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca wypełnia wykaz 

dostaw stanowiący załącznik nr  do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy 

warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie. 

 

Rozdział I punkt 6.9 

6.9. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: „ Instytut Organizacji i 

Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”” i oznaczonej:  

„Oferta w postępowaniu pn.„ dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i 

oprogramowania”. Nie otwierać do dnia 30.12.2020 r. do godz. 1315”. 

 

Rozdział I pkt 11.1) 

11. Miejsce i termin składania ofert 

1) Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 30.12.2020 r. do godz. 1300 

w siedzibie Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w pok. nr 504 , w godz. 

8.00 – 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Rozdział I pkt 12.1 

12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2020 r. o godz. 1315 w siedzibie Instytutu Organizacji 

i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w pok. Nr 306. 

 
Rozdział I pkt 14.1 

14.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500,- zł (tysiąc pięćset złotych). 

 
 

Zaktualizowany Formularz oferty i Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu. 
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