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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Krajowy numer identyfikacyjny: 386651770
Adres pocztowy: ul. Twarda 18
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-105
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Jastrzębska
E-mail: zamowienia@pkdp.gov.pl 
Tel.:  +48 226996050
Faks:  +48 226996049
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/pkdp

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa komputerów z oprogramowaniem komputerowym, projektora i ekranu
Numer referencyjny: ZP/10/2020

II.1.2) Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 30 komputerów All-in-One z oprogramowaniem komputerowym, 
1 projektora i 1 ekranu na potrzeby Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Zamówienie 
obejmuje dostawę z urządzeniami i oprogramowaniem dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu, 
instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, licencji, a także zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji oraz 
autoryzowanego serwisu gwarancyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 
1 do SIWZ (projekt umowy z OPZ). CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 48000000-8–pakiety 
oprogramowania i systemy informatyczne, 30213000-5 Komputery osobiste,38652100-1- Projektory, 
32351200-0 – Ekrany

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:zamowienia@pkdp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/pkdp
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08/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0053q2a
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-179778
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639975
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/12/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert.
Zamiast:
Miejsce: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. w dniu 03.02.2021 r. o godz.14:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa.
Ad. IV.2.6 - Zgodnie z ustawą Pzp i SIWZ okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Powinno być:
Miejsce: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. w dniu 04.02.2021 r. o godz.14:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa.
Ad. IV.2.6 - Zgodnie z ustawą Pzp i SIWZ okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 
formach:pieniądzu;poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych;gwarancjach 
ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Oferta Wykonawcy, który 
nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy lub po terminie zostanie odrzucona na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 30 1010 1010 0029 0313 9120 0000. Na 
przelewie należy umieścić informację: „Wadium ZP/10/2020”. 5.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 
następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 
termin składania ofert).6 Zamawiający zaleca, by:w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dokument 
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; w przypadku wadium w postaci 
gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia, został złożony w formie elektronicznej razem z ofertą, przed 
upływem terminu składania ofert.Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający 
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na jego zwrot bez dekompletowania oferty) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do 
jednego pliku (np. archiwum ZIP), o którym mowa w rozdziale poświęconym składaniu ofert.7. Zamawiający 
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.8.Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jego wniesienia żądano.9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający 
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie(art. 26 ust. 3 i 3a), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej.12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy.Zamawiający dokonał skrócenia terminu składania ofert ze względu na obiektywną, 
uzasadnioną i pilną potrzebę udzielenia zamówienia.
Powinno być:
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 
formach:pieniądzu;poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych;gwarancjach 
ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Oferta Wykonawcy, który 
nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy lub po terminie zostanie odrzucona na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 30 1010 1010 0029 0313 9120 0000. Na 
przelewie należy umieścić informację: „Wadium ZP/10/2020”. 5.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 
następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 
termin składania ofert).6 Zamawiający zaleca, by:w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dokument 
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; w przypadku wadium w postaci 
gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia, został złożony w formie elektronicznej razem z ofertą, przed 
upływem terminu składania ofert.Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający 
na jego zwrot bez dekompletowania oferty) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do 
jednego pliku (np. archiwum ZIP), o którym mowa w rozdziale poświęconym składaniu ofert.7. Zamawiający 
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.8.Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jego wniesienia żądano.9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający 
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie(art. 26 ust. 3 i 3a), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej.12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


