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Do wszystkich Wykonawców 
 
 
dotyczy: zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę urządzeń do 
radiołączności na potrzeby GOPR 
 
 

Działając w oparciu o  art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7  ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 
zm.) , zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, iż w wyniku wyjaśnienia do treści 
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) z dnia 02.06.2022, dokonano zmiany 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej. 

 
Tym samym Rozdział XI pkt 1.2.4 SWZ otrzymuje brzmienie: 

 
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedno 
zamówienie o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, polegające na 
dostawie urządzeń radiołączności w tym co najmniej dostawie zestawu do 
retransmisji, radioserwera wraz z oprogramowaniem oraz radiotelefonów 
nasobnych  w ramach danego zamówienia. 

 
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.” 
 
- Rozdział XV pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie 

„4. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną, warunki, o których mowa w 
Rozdziale XI pkt  1.2.4 swz musi spełniać co najmniej jeden z nich .” 

 
Mając na uwadze konieczność zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego na 
zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.06.2022 godz. 15.00. 
 
W związku z powyższym: 
-   
rozdział XVIII pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie: 
„ 4. Ofertę w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
należy złożyć poprzez Platformę do dnia 08.06.2022 r. do godziny 15.00.” 



 
- rozdział XIX pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2022 r. o godzinie 15.15,  przy użyciu systemu 
teleinformatycznego – Platformy, o której mowa w Rozdziale XVII swz, poprzez użycie mechanizmu 
do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu 
i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.” 
 
- rozdział XX pkt 1 swz  otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.07.2022.” 
 
W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia nie ulega zmianie.  
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