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l.dz. …………/2020/W 

 Wrocław dn. 04.12.2020 

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa 

zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ŁUKASIEWICZ-

PORT, nr sprawy PO.271.33.2020.  

 

 

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.  

W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmianami. 

 

Pytanie 1:  

Dot. SIWZ 

Ze względu na ogólnoświatowy problem z dostępnością matrycy FHD z 

którym borykają się producenci sprzętu komputerowego, Wykonawca zwraca 

się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia (licząc od dnia 

zawarcia umowy) do 40 dni roboczych. 

 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający zmienia w pkt. 4 SIWZ termin realizacji zamówienia tj.: 

przed zmianą było: 

„Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 21 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy”; 

Po zmianie jest: 

„Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 40 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy.” 

 

W związku z powyższą zmianą Zamawiający wprowadza poniższe zmiany do 

SIWZ: 

1) zmianie ulega kryterium oceny ofert dot. realizacji zamówienia w 

brzmieniu: 

„13.2.2. Kryterium nr 2: Termin realizacji zamówienia (licząc od dnia 

zawarcia umowy) – punktacja obliczana będzie według następujących zasad: 

Termin realizacji zamówienia (licząc od dnia 

zawarcia umowy) 
Liczba punktów 
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40 dni roboczych      0 pkt 

30 – 39 dni roboczych    10 pkt 

20 – 29 dni roboczych    20 pkt 

do 19 dni roboczych                  30 pkt 

Wykonawca w Formularzu ofertowym wybiera i podaje termin realizacji 

zamówienia poprzez podanie ilości dni roboczych. Termin realizacji 

zamówienia nie może być dłuższy niż 40 dni roboczych. 

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wybierze i nie 

poda terminu realizacji, Zamawiający przyjmie, że zaoferował 40 dni 

roboczych.  

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji dłuższy niż 40 

dni roboczych oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 

ust 1 pkt 2 PZP. 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych 

punktów. 

W kryterium nr 2 można uzyskać max. 30,00 pkt.” 

 

2) Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 08.12.2020 r. 

godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert o godz. 

11:30.   
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