
 

RD/ZP/29/22          30.03.2022r. 

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej 

Legitymacji Studenckiej oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek „HDP 

FARGO”,  z podziałem na części (pakiety).  

 

PAKIET I: ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/  

PAKIET II: ELS / elektroniczne legitymacje studenckie / POZOSTAŁE 

PAKIET III: Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP8500 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP 

dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez modyfikacje załącznika 

nr 9 do SWZ OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA oraz dokonuje zmiany w następujących 

rozdziałach  SWZ: 

Rozdział XIII pkt 2 ppkt 1, 3, 5, 6 

Rozdział XIV pkt 6, 13 

 

Rozdział XIII pkt 2 ppkt 1 poprzez dodanie zdania: 

 

„Komunikacja elektroniczna nie dotyczy składania próbek.” 

 

Rozdział XIII pkt 3 

Było:  

1. Złożenie oferty: 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 



3) Rejestracja i korzystanie z Platformy  miniPortal zostały opisane w instrukcji użytkownika 

systemu, która dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

4) Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

Jest:  

Dotyczy złożenia części oferty nie będącej próbką: 

 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3) Rejestracja i korzystanie z Platformy  miniPortal zostały opisane w instrukcji użytkownika 

systemu, która dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

4) Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Komunikacja elektroniczna nie dotyczy składania próbek.  

5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Rozdział XIII pkt 5 poprzez dodanie punktu 5.a 

Było:  

5. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ  oraz wszystkie dokumenty 

przekazywane Zamawiającemu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Jest:  

5. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ  oraz wszystkie dokumenty 

przekazywane Zamawiającemu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


5.a W przypadku SKŁADANIA, UZUPEŁNIANIANIA i DOSTARCZANIA próbek nie ma obowiązku 

dostarczania ich za pomocą komunikacji elektronicznej. 

 

Rozdział XIII pkt 6 poprzez dodanie punktu 6.a 

Było:  

6.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 
przedmiotowego postępowania.  

Jest:  

6.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  

6.a Złożenie oferty – dostarczenie PRÓBEK:  

1) Stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 4 PZP, Zamawiający odstępuje od wymagania 

użycia środków komunikacji elektronicznej, w stosunku do przedmiotowych 

środków dowodowych, jakimi są PRÓBKI, o których mowa w rozdziale X pkt 5 

ppkt b  SWZ. 

2) Przedmiotowe środki dowodowe, jakimi są PRÓBKI, należy złożyć przed 

upływem terminu składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: 

Politechnika Poznańska, Dział Zamówień Publicznych (pok. 102), pl. M. Skłodowskiej-

Curie 5,  60-965 Poznań 

w terminie do dnia składania ofert, określonego w rozdziale  XVIII  pkt 1 niniejszej SWZ. 

 

Przed dostawą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa powyżej 

Wykonawca ma możliwość telefonicznego ustalenia terminu i miejsca dostarczenia (nie 

później jednak niż do upływu terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVIII pkt 1 

niniejszej SWZ).  

Osoba do kontaktu w ww. zakresie: 

Pani Agnieszka Nowicka – nr tel. 61 665 35 60 

Próbki  muszą być złożone w prawidłowo opisanej, zamkniętej kopercie. 

Opis powinien zawierać:  

- nazwę postępowania tj.: 

„Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek „HDP FARGO”,  



 Pakiet nr….”, 

 Nazwę Wykonawcy, 

3) W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe 

otwarcie próbek w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem 

składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie 

otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert (np. w przypadku nie dostarczenia ich do 

wskazanego miejsca, pomieszczenia). 

Rozdział XIV pkt 6 

Było: 

6.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

UWAGA!!! 

Ofertę należy w pierwszej kolejności podpisać elektronicznie a następnie zaszyfrować 
zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 

 Jest:  

6.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Komunikacja elektroniczna nie dotyczy składania próbek. 

UWAGA!!! 

Ofertę należy w pierwszej kolejności podpisać elektronicznie a następnie zaszyfrować 
zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 

 

Rozdział XIV  Zamawiający  wprowadza zmianę poprzez dodanie pkt.13 o następującej 

treści: 

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X pkt 5 niniejszej SWZ, 

zgodnie z rozdziałem X pkt 5 ppkt b SWZ (sposób składania określony został w  

rozdziale XIII pkt. 8.). 

 

 

W załączniku nr. 9  OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA   

Zamawiający dodaje pkt.3 dotyczący sposobu dostarczenia próbek: 

Do oferty na Pakiet I i Pakiet II  należy dołączyć po  5 sztuk testowych kart wraz z 

przypisanymi do nich wartościami kluczy oraz dokumentacją i oprogramowaniem. Próbki 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje


blankietów opisanych w załączniku 7a i 7b do SWZ (DLA PAKIETU I, II ) należy dostarczyć 

pod adres: Politechnika Poznańska, Dział Zamówień Publicznych (pok. 102), pl. M. 

Skłodowskiej-Curie 5,  60-965 Poznań, do dnia 07.04.2022 r., do godz. 10.00 

Załączone próbki muszą spełniać wszystkie wymagania minimalne opisane w załączniku 7a 

(pakiet I), 7b (pakiet II)  do SWZ.  

W załączniku  nr 9  OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA   

Było: 

1.OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. 

1) Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 
techniczną w języku polskim, szczegółowo określoną w Opisie przedmiotu zamówienia – 
dla każdego z pakietów, w załącznikach 5a (pakiet I), 5b (pakiet II), 5c (pakiet III) 
do niniejszej SWZ.  

 

Jest:  

1.OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. 

1) Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 
techniczną w języku polskim, szczegółowo określoną w Opisie przedmiotu zamówienia – 
dla każdego z pakietów, w załącznikach 7a(pakiet I), 7b(pakiet II), 7c(pakiet III) do niniejszej 
SWZ.  

 

 

 

Zgodnie z art. 286 ust. 9 PZP, Zamawiający dokonuje zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych  przez platformę e-Zamówienia.  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu: 30.03.2022r w Biuletynie Zamówień 

Publicznych przez platformę e-Zamówienia, na platformie miniPortal oraz na stronie 

Zamawiającego. 

 

 


