
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa, montaż i instalacja oraz uruchomienie skanera stacjonarnego i mobilnego oraz

oprzyrządowania do gromadzenia i obróbki danych 3D wraz z przeszkoleniem pracowników w
zakresie obsługi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48 71 375 20 88

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@uwr.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032645/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-14 13:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00029667/01

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 żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z
ofertą, o których mowa w art. 106 ust. 1 uPzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:1.1. wypełniony i podpisany Załącznik nr
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3 do SWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania Zamawiającego”;1.2
dokument poświadczający, że oferowany procesor (pkt 1 dla stacjonarnej stacji roboczej) osiąga
w teście wydajności PassMark - CPU Benchmarks wynik min. 12500 pkt wg wyniku z dnia nie
wcześniejszego niż z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, (dopuszcza się dokument ze
strony: http://www.cpubenchmark.net) ;1.3 dokument poświadczający, że oferowana karta
graficzna (pkt 4 OPZ dla stacjonarnej stacji roboczej) osiąga w teście wydajnościAverage G3D
Mark wynik min. 17000 pkt wg wyniku z dnia nie wcześniejszego niż z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu, (dopuszcza się dokument ze strony: http://www.cpubenchmark.net).

Po zmianie: 
1. Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z
ofertą, o których mowa w art. 106 ust. 1 uPzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:1.1. wypełniony i podpisany Załącznik nr
3 do SWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania Zamawiającego”;1.2
dokument poświadczający, że oferowany procesor (pkt 1 dla stacjonarnej stacji roboczej) osiąga
w teście wydajności PassMark - CPU Benchmarks wynik min. 12500 pkt wg wyniku z dnia nie
wcześniejszego niż z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, (dopuszcza się dokument ze
strony: http://www.cpubenchmark.net) ;1.3 dokument poświadczający, że oferowana karta
graficzna (pkt 4 OPZ dla stacjonarnej stacji roboczej) osiąga w teście wydajnościAverage G3D
Mark wynik min. 16450 pkt wg wyniku z dnia nie wcześniejszego niż z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu, (dopuszcza się dokument ze strony: http://www.cpubenchmark.net).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 
Oferta składa się z: 1.Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SWZ;Wykonawca jest zobowiązany wskazać producenta, markę, model oferowanych
skanerów i oprogramowania w tabeli zamieszczonej w Formularzu oferty. Informacje te stanowią
treść oferty w związku z tym, w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże tych informacji, jego
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.2. Oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (rozdział VII pkt 1 SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu;2.2 Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SWZ (załącznik nr 5 do SWZ)- jeżeli dotyczy.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez
niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w
jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.4. Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ: Opis przedmiotu
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zamówienia/Minimalne wymagania Zamawiającego;5.dokument poświadczający, że oferowany
procesor (pkt 1 dla stacjonarnej stacji roboczej) osiąga w teście wydajności PassMark - CPU
Benchmarks wynik min. 12500 pkt wg wyniku z dnia nie wcześniejszego niż z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, dopuszcza się dokument ze strony:
http://www.cpubenchmark.net);6.dokument poświadczający, że oferowana karta graficzna (pkt 4
OPZ dla stacjonarnej stacji roboczej) osiąga w teście wydajnościAverage G3D Mark wynik min.
17000 pkt wg wyniku z dnia nie wcześniejszego niż z dnia opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu, dopuszcza się dokument ze strony: http://www.cpubenchmark.net).7. W przypadku
oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 17, 18 SWZ, udowadniające, że proponowane
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określone w opisie przedmiotu
zamówienia.8. Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału
XI SWZ9. W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6
rozdziału XI SWZ.

Po zmianie: 
Oferta składa się z: 1.Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SWZ;Wykonawca jest zobowiązany wskazać producenta, markę, model oferowanych
skanerów i oprogramowania w tabeli zamieszczonej w Formularzu oferty. Informacje te stanowią
treść oferty w związku z tym, w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże tych informacji, jego
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.2. Oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (rozdział VII pkt 1 SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu;2.2 Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SWZ (załącznik nr 5 do SWZ)- jeżeli dotyczy.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez
niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w
jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.4. Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ: Opis przedmiotu
zamówienia/Minimalne wymagania Zamawiającego;5.dokument poświadczający, że oferowany
procesor (pkt 1 dla stacjonarnej stacji roboczej) osiąga w teście wydajności PassMark - CPU
Benchmarks wynik min. 12500 pkt wg wyniku z dnia nie wcześniejszego niż z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, dopuszcza się dokument ze strony:
http://www.cpubenchmark.net);6.dokument poświadczający, że oferowana karta graficzna (pkt 4
OPZ dla stacjonarnej stacji roboczej) osiąga w teście wydajnościAverage G3D Mark wynik min.
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16450 pkt wg wyniku z dnia nie wcześniejszego niż z dnia opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu, dopuszcza się dokument ze strony: http://www.cpubenchmark.net).7. W przypadku
oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 17, 18 SWZ, udowadniające, że proponowane
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określone w opisie przedmiotu
zamówienia.8. Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału
XI SWZ9. W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6
rozdziału XI SWZ.

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: 
2021-04-16 10:00

Po zmianie: 
2021-04-21 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-04-16 11:00

Po zmianie: 
2021-04-21 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-05-15

Po zmianie: 
2021-05-20
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