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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA  
 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. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), Zamawiający udostępnia treść przesłanych 
przez wykonawcę w dniu 23.11.2022 r. zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie:  
Niniejszym zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie kryterium oceny ofert przetargowych, tj. „Termin 
realizacji” w cz. II w/w postępowania i rozważenie jego wydłużenia.  
Pragniemy poinformować, że w obecnych warunkach rynkowych, będących następstwem pandemii 
wirusa SARS-CoV-2, kryzysu ekonomicznego, wywołanego globalnym lockdown’em oraz trwającego 
konfliktu zbrojnego w Ukrainie, dostępność sprzętu elektronicznego, w tym wysoko wyspecjalizowanego 
jest w dalszym ciągu mocno limitowana, tzn. segment IT odnotowuje ograniczoną podaż podzespołów 
oraz półprzewodników, w stosunku do obecnego popytu, w wyniku zahamowania procesów 
produkcyjnych u największych, światowych producentów elektroniki oraz zakłóceń łańcuchów dostaw.  
Zgodnie z informacją otrzymaną od producenta sprzętu serwerowego, największy problem, który 
determinuje wydłużony czas realizacji dotyczy bezpośrednio podzespołów do produkcji platform 
serwerowych, tzw. „barebone”.  
Biorąc pod uwagę, aktualne informacje przekazane przez producenta sprzętu oraz kwestie związane z 
logistyką zamówienia, szacowny termin realizacji obecnie wynosi od 10 do 12 tygodni. 
Powołując się na stanowisko producenta, pragniemy poinformować, że realizacja przedmiotu 
postępowania w terminie wyznaczonym w specyfikacji warunków zamówienia dla części 2, tzn.: „Termin 
dostawy nie może być dłuższy niż 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz krótszy niż 7 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.” jest niewykonalna.  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozważnie wydłużenie terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia, dostosowując go do obecnych warunków i możliwości rynkowych.  
Warto nadmienić, że opisana zmiana może pozytywnie wpłynąć na szerokorozumianą korzyść 
ekonomiczną Zamawiającego, poprzez zwiększenie ilości otrzymanych ofert od Oferentów, jak również 
podnieść ich konkurencyjność względem ceny oraz jakości zaoferowanego sprzętu. 
W związku z powyższym, wnosimy o ustosunkowanie się do wniosku ws. zmiany kryterium dotyczącego 
terminu realizacji zamówienia, poprzez jego wydłużenie.  
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy w części 2 przedmiotowego 
postępowania. 
 
 



Projekt finansowany ze środków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, poprzez umowę o nr 692455. 
To Wspólne Przedsięwzięcie otrzymuje wsparcie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej - Horyzont 2020 

oraz Austrii, Danii, Niemiec, Finlandii, Republiki Czeskiej, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, 
Polski, Irlandii, Belgii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Norwegii. 

 
 

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedzią na zapytanie dotyczące treści SWZ, dokona 
stosownych zmian w treści dokumentów zamówienia, w szczególności w treści załącznika nr 1 do SWZ 
Formularz oferty oraz treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Dokumenty te Zamawiający udostępni na Platformie po opublikowaniu ogłoszenia pn. Sprostowanie, 
ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
 

 


