
  
  

 
 

 
 

 Dziekan   
  
Zamawiający: 
Politechnika Gdańska 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

          Gdańsk, dnia 28.11.2022 r. 
 

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr CRZP/297/009/D/22, ZP/67/WETI/22, ogłoszenie o zamówieniu nr 
2022/S 220-632396. 

 
Działając na podstawie art. 137 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), Zamawiający dokonuje i 
udostępnia zmiany treści SWZ w niżej wymienionym zakresie: 

  
Zmiana nr 1 
W rozdziale IV Termin wykonania zamówienia, w ust. 1 było: 
Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia (umowy):  

 
Część 1 – 120 dni od dnia zawarcia umowy,  
Część 2 – 28 dni od dnia zawarcia umowy, 
Część 3 – 28 dni od dnia zawarcia umowy,  
- do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.  

 
Po zmianie jest: 
Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia (umowy):  
 

Część 1 – 120 dni od dnia zawarcia umowy,  
Część 2 – 84 dni od dnia zawarcia umowy, 
Część 3 – 28 dni od dnia zawarcia umowy,  
- do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.  

 
Zmiana nr 2 
W rozdziale XIV Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert, 
w ust. 1 pkt. 1.2 Część 2 – Dostawa serwerów dla KSME było: 
 

1.2 Część 2 – Dostawa serwerów dla KSME    

 
Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu na postawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
Sposób i zasady oceny ofert według następujących kryteriów: 
1) Cena oferty (Pc) – waga kryterium 60 pkt.  
2) Okres gwarancji (Pg) – waga kryterium 20 pkt. 
3) Termin dostawy (Pt) – waga kryterium 20 pkt. 
 
Kryterium 1: Cena oferty (Pc)  – waga 60 pkt. 

a) Ocenie podlega cena brutto oferty w PLN podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty. 
b) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena oferty” – 60 pkt. 
c) Ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:  
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  Cn 

        PC =  ---------- x 60 
          Cb 

        gdzie: 
Pc - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena oferty”; 
Cn - najniższa cena spośród złożonych ofert podlegających ocenie; 
Cb - cena oferty badanej (ocenianej); 
60 – waga kryterium „cena oferty”. 

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W 
kryterium „cena oferty” oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.  
  
Kryterium 2: Okres gwarancji (Pg) – waga 20 pkt. 
Ocenie podlegać będzie okres gwarancji wyrażony w miesiącach wynikający z oferty złożonej przez 
Wykonawcę. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. Ocena 
punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad: 
 

  Gb 

        Pg =  ---------- x 20 
          Gmax 

gdzie: 
Pg– liczba punktów przyznanych w kryterium „Okres gwarancji” 
Gb  – okres gwarancji oferty badanej (ocenianej) 
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
20 – waga kryterium „okres gwarancji” 
Uwaga: Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. 
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy, Zamawiający 
odrzuci ofertę. 
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, Zamawiający uzna, 
że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. 
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i przyzna punkty jak za 36 miesięcy. 
W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium 3: Termin dostawy (Pt)  – waga 20 pkt. 
Ocenie podlega termin dostawy przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach kalendarzowych, wynikający 
z oferty złożonej przez wykonawcę. 
Termin dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz krótszy 
niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
Kryterium „termin dostawy” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 

 Tmin 

        Pt =  ---------- x 20 
          Tb 

           gdzie: 
           Pt– liczba punktów przyznanych w kryterium „termin dostawy”; 
           Tmin – najkrótszy zaoferowany termin dostawy spośród złożonych ofert podlegających ocenie; 
           Tb – termin dostawy badanej oferty (ocenianej); 
           20 – waga kryterium „termin dostawy” 
Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach kalendarzowych. 
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W 
kryterium „termin dostawy” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.  
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował termin dostawy wynoszący 28 dni kalendarzowych. 
W przypadku wpisania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 28 dni, Zamawiający odrzuci 
ofertę. 
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Całkowita liczba punktów przyznana ofercie = liczba punktów w kryterium „cena oferty” (Pc) + liczba 
punktów w kryterium „termin dostawy” (Pt) + liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” (Pg). 
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 
 
 
Po zmianie jest: 
 
Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu na postawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
Sposób i zasady oceny ofert według następujących kryteriów: 
1) Cena oferty (Pc) – waga kryterium 60 pkt.  
2) Okres gwarancji (Pg) – waga kryterium 20 pkt. 
3) Termin dostawy (Pt) – waga kryterium 20 pkt. 
 
Kryterium 1: Cena oferty (Pc)  – waga 60 pkt. 

a) Ocenie podlega cena brutto oferty w PLN podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty. 
b) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena oferty” – 60 pkt. 
c) Ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:  

  Cn 

        PC =  ---------- x 60 
          Cb 

        gdzie: 
Pc - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena oferty”; 
Cn - najniższa cena spośród złożonych ofert podlegających ocenie; 
Cb - cena oferty badanej (ocenianej); 
60 – waga kryterium „cena oferty”. 

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W 
kryterium „cena oferty” oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.  
  
Kryterium 2: Okres gwarancji (Pg) – waga 20 pkt. 
Ocenie podlegać będzie okres gwarancji wyrażony w miesiącach wynikający z oferty złożonej przez 
Wykonawcę. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. Ocena 
punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad: 
 

  Gb 

        Pg =  ---------- x 20 
          Gmax 

gdzie: 
Pg– liczba punktów przyznanych w kryterium „Okres gwarancji” 
Gb  – okres gwarancji oferty badanej (ocenianej) 
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
20 – waga kryterium „okres gwarancji” 
Uwaga: Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. 
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy, Zamawiający 
odrzuci ofertę. 
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, Zamawiający uzna, 
że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. 
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i przyzna punkty jak za 36 miesięcy. 
W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
 
Kryterium 3: Termin dostawy (Pt)  – waga 20 pkt. 
Ocenie podlega termin dostawy przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach kalendarzowych, wynikający 
z oferty złożonej przez wykonawcę. 
Termin dostawy nie może być dłuższy niż 84 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz 
krótszy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
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Kryterium „termin dostawy” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 
 Tmin 

        Pt =  ---------- x 20 
          Tb 

           gdzie: 
           Pt– liczba punktów przyznanych w kryterium „termin dostawy”; 
           Tmin – najkrótszy zaoferowany termin dostawy spośród złożonych ofert podlegających ocenie; 
           Tb – termin dostawy badanej oferty (ocenianej); 
           20 – waga kryterium „termin dostawy” 
Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach kalendarzowych. 
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W 
kryterium „termin dostawy” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.  
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował termin dostawy wynoszący 84 dni kalendarzowych. 
W przypadku wpisania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 84 dni, Zamawiający 
odrzuci ofertę. 
Całkowita liczba punktów przyznana ofercie = liczba punktów w kryterium „cena oferty” (Pc) + liczba 
punktów w kryterium „termin dostawy” (Pt) + liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” (Pg). 
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 
 
Zmiana nr 3 
Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty. 
 
Treść zmienianego Załącznika nr 1 do SWZ oraz ogłoszenie zmian ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 
229-659094 zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings. 
 
Dokonane zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego: 

 


