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Do uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn. „Rozbudowa 

infrastruktury sieciowej – 3 części ”. 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na drugą partię pytań Wykonawców dotyczących 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do ww. postępowania oraz 

dokonuje modyfikacji SWZ, zgodnie z poniższym:  

 

 

Pytanie nr 12: 

Zwracamy się z prośbą zmiany terminu składania ofert na dzień 31.01.2022r. Prośbę swoją 

motywujemy chęcią przygotowania możliwie najkorzystniejszej oferty. 

Odpowiedź: 

 

ZMIANA 4 

a) Zamawiający zmienia treść pkt 14.1 SWZ, nadając mu brzmienie:   

„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą, dla danej części postępowania 

należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na miniPortal i ePUAP, do dnia 9.02.2022 r. do godz. 11:00 (decyduje data i godzina 

przekazania oferty na ePUAP)”.  

 

 

ZMIANA 5 

b) Zamawiający zmienia treść pkt 14.4 SWZ, nadając mu brzmienie:   

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.02.2022 r. o godzinie 12:00  za pomocą funkcjonalności 

Deszyfrowanie dostępnej dla Zamawiającego w miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)”. 

 

 

Pytanie nr 13: 

Zamawiający w OPZ wskazał termin realizacji dostawy do 12 tygodni. Na dzień dzisiejszy 

termin realizacji dostawy przez producenta zapory sieciowej wynosi do 16 tygodni. Czy 

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


 
 

Zamawiający zaakceptuje dostawę w terminie dłuższym niż wskazany? Ewentualnie czy 

Zamawiający dopuści dostarczenie urządzeń zastępczych spełniających wszystkie zapisy OPZ 

na czas dostawy sprzętu docelowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia zapisy SWZ dla każdej części 

zamówienia wydłużając termin dostawy do 16 tygodni od dnia podpisania Umowy. 

 

ZMIANA 6  

Zamawiający zmienia treść:  

a. rozdziału III załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) nadając mu brzmienie:  

„Termin realizacji zamówienia (dot. wszystkich części zamówienia): do 16 tygodni od dnia 

zawarcia umowy”,  

b. pkt. 5 SWZ nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia dla:  

a. Części 1 - wymiana zewnętrznych zapór sieciowych - do 16 tygodni od dnia podpisania 

umowy.  

b. Części 2 - wymiana strukturalnych przełączników sieciowych - do 16 tygodni od dnia 

podpisania umowy.  

c. Części 3 - zakup i wdrożenie deduplikatora w celu modernizacji systemu kopii 

zapasowych - do 16 tygodni od dnia podpisania umowy”,  

c. § 3 ust 1 Załącznika nr 7 do SWZ (PPU) nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 2 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 16 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

z uwzględnieniem § 4”,  

d. § 3 ust 1 Załącznika nr 8 do SWZ (PPU) nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 Umowy, w terminie nie dłuższym niż 16 tygodni od dnia zawarcia Umowy”,  

e. § 3 ust 1 Załącznika nr 8 do SWZ (PPU) nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 2 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 16 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

z uwzględnieniem § 4”. 

 

 

Powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące 

dla Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując 

ofertę do złożenia w przedmiotowym postępowaniu. 
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