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Wszyscy Wykonawcy 

- platforma zakupowa 

 

Dotyczy: PN-120/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa wraz 
z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP 
z podziałem na 13 części. 
 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi: 
 

Dotyczy części 12 
Pytanie 1: 
Zamawiający napisał w SWZ że wymaga 8 dni terminu dostawy, oraz że jednym z kryteriów oceny oferty jest 
skrócenie terminu dostawy do 4 dni. 
Zwracam uwagę Zamawiającego że specyfikowany komputer jest w wersji niestandardowej (powiększony dysk 
SSD w stosunku do modelu wyjściowego). Na stronie producenta, czyli w najszybszym kanale realizacji 
(z którego Wykonawcy nie korzystają bo nie jest to opłacalne) wynosi 4 tygodnie. 
Czy Zamawiający może wydłużyć termin realizacji dostawy dla części 12 do minimum 4 tygodni, oraz 
zrezygnować z kryterium termin dostawy w ocenie ofert dla części 12? 
Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: 
 
Punkt 6.1 SWZ: 
Było: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (czas dostawy) nie może przekroczyć 8 dni roboczych od 
daty zawarcia umowy. Termin ten stanowi jedno z kryteriów  oceny ofert. 
 
Zmieniono na: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (czas dostawy) nie może przekroczyć 6 tygodni dla części 
12 zamówienia, a dla pozostałych części nie może przekroczyć 8 dni roboczych od daty zawarcia 
umowy. Termin ten stanowi jedno z kryteriów  oceny ofert. 
 
Punkt 15.1 SWZ podpunkt 2 tabeli: 
 Było: 

2  Czas dostawy 

(D) 

 

 

 

 

 

10% Punkty za kryterium czas dostawy przyznane będą  według wzoru: 
 
 D = 

            D min 
x 10 pkt 

              D bad 

gdzie:       D min  - najkrótszy oferowany czas dostawy  
 D bad - czas dostawy zaoferowany w ofercie badanej 
   
Wykonawca zobowiązany jest podać czas dostawy w pełnych dniach roboczych. 
Maksymalny czas dostawy zamówienia to 8 dni roboczych. Wskazanie czasu 



dostawy dłuższego niż 8 dni roboczych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  
 
Najkrótszy punktowany czas dostawy wynosi 4 dni robocze. Podanie krótszego 
czasu dostawy będzie skutkowało tym, że do obliczenia punktów w tym kryterium 
Zamawiający przyjmie czas dostawy jako 4 dni robocze, a w umowie 
obowiązywać będzie czas wskazany przez Wykonawcę w ofercie.  
 
Niepodanie w ofercie czasu dostawy jednostkowego zamówienia będzie 
traktowane, jako zaoferowanie 8 dni roboczych. 

 
Zmieniono na: 

2  Czas dostawy 

(D) 

 

 

 

 

 

10% Punkty za kryterium czas dostawy przyznane będą  według wzoru: 
 
 D = 

            D min 
x 10 pkt 

              D bad 

gdzie:       D min  - najkrótszy oferowany czas dostawy  
 D bad - czas dostawy zaoferowany w ofercie badanej 
   
Dla części 1-11 i 13: 
Wykonawca zobowiązany jest podać czas dostawy w pełnych dniach roboczych. 
Maksymalny czas dostawy zamówienia to 8 dni roboczych. Wskazanie czasu 
dostawy dłuższego niż 8 dni roboczych będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
 
Najkrótszy punktowany czas dostawy wynosi 4 dni robocze. Podanie krótszego 
czasu dostawy będzie skutkowało tym, że do obliczenia punktów w tym kryterium 
Zamawiający przyjmie czas dostawy jako 4 dni robocze, a  w umowie 
obowiązywać będzie czas wskazany przez Wykonawcę w ofercie.  
 
Niepodanie w ofercie czasu dostawy jednostkowego zamówienia będzie 
traktowane, jako zaoferowanie 8 dni roboczych. 
 
Dla części 12: 
Wykonawca zobowiązany jest podać termin realizacji w pełnych tygodniach, przy 
czym podanie wartości pośrednich (np. w dniach) będzie traktowane przy ocenie jako 
podanie dłuższego terminu w pełnych tygodniach (zaokrąglenie w górę), lecz do 
umowy zostanie wprowadzona wartość zgodna z ofertą. 
Maksymalny czas dostawy zamówienia to 6 tygodni. Wskazanie czasu dostawy 
dłuższego niż 6 tygodni będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
 
Najkrótszy punktowany czas dostawy wynosi 4 tygodnie. Podanie krótszego 
czasu dostawy będzie skutkowało tym, że do obliczenia punktów w tym kryterium 
Zamawiający przyjmie czas dostawy jako 4 tygodnie, a w umowie obowiązywać 
będzie czas wskazany przez Wykonawcę w ofercie.  
 
Niepodanie w ofercie czasu dostawy jednostkowego zamówienia będzie 
traktowane, jako zaoferowanie 6 tygodni. 

 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający w części 12 dopuści ofertę z klawiaturą w układzie klawiszy International English? 
Odpowiedź:   
Zamawiający dopuszcza klawiaturę w układzie klawiszy International English. 
 
 
 
 
 



Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje korekty treści SWZ w następujący sposób: 
Punkt 5.1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP 
z podziałem na 13 części 
                                    
 

 
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  dokonuje zmiany terminów -  składania i otwarcia ofert  oraz terminu 
związania ofertą w następujący sposób: 

1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 20.12.2022 r. godz.: 10:00, 

2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  20.12.2022 r. godz.: 11:00. 

3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 17.03.2023 r. 
 

 

 

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując 

je jako ważne i wiążące.                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowała: Barbara Głowacka  

nr telefonu: 61 854 60 18 

e-mail: dzp@ump.edu.pl  
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