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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

[ wszyscy ] 

 

Oznaczenie sprawy: OR.V.271.2.2.2022 

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu 

 „Cyfrowa Gmina”” 

 

 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1710), Gmina Pysznica jako Zamawiający, informuje, że w związku z postępowaniem 

o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego z zapytaniami. 

 

Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z przeprowadzoną analiza ogłoszonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr OR.V.271.2.2022 pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 

wnosimy o wyłączenie ze specyfikacji terminu dostawy jako kryterium ocen ,lub modyfikację ,kryteriów 

terminu dostawy ponieważ: 

 

Obecna konstrukcja SWZ uniemożliwia  zrealizowanie przedmiotu zamówieni w terminach zawartych przez 

Zamawiającego. Zbrojna agresja rosji na Ukrainę wywołała mnóstwo  negatywnych zjawisk gospodarczych 

o globalnym zasięgu, europejskie i światowe rynki borykają się z procesem  opóźnionych lub wstrzymanych 

dostaw komponentów i materiałów, jak również ograniczeń łańcuchów dostaw sprzętu , z macierzystych do 

sieci dystrybucji na terenie Europy . Wg naszego rozeznania przypuszczalne terminy  dostaw sprzętu 

opisanego w niniejszym SWZ to : 

- serwery termin minimum 75 dni 

- komputery stacjonarne 60 dni 

Powyższe terminy to kompilacja odpowiedzi kilku wiodących dystrybutorów na terenie Unii Europejskiej . 

Ponadto mało elastyczne ukształtowanie treści umowy ma negatywne przesłanki dla prawidłowego 

i efektywnego zrealizowania przedmiotu zamówienia ,tym bardziej w przypadku kiedy termin dostawy 

wyznaczono jako kryterium ocen nie podlega aneksowaniu, w przypadku wystąpienia siły wyższej jakimi są 

m.in. pandemia i stan wojny pomiędzy rosją , a Ukrainą 
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Mając na uwadze powyższe obecny stan rzeczy uniemożliwia , złożenie realnej oferty przy zachowaniu 

terminu dostawy jako kryterium ocen , przez co prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

 

Zamawiający wyłącza ze specyfikacji termin dostawy jako kryterium oceny ofert, z uwagi na wspomniane 

w pytaniu nr 1 przesłanki: 

• niepewna sytuacja na rynkach sprzętu komputerowego 

• wstrzymywane i opóźnione dostawy materiałów czy komponentów mające wpływ na terminowość 

dostaw sprzętu, na linii producent - dystrybutor na terenie Europy 

 

W związku z powyższym zmianie ulega treść  SIWZ: 

 

1. Rozdział VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie: 

„Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 35 dni od dnia podpisania umowy” 

 

2. Rozdział XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT  otrzymuje brzmienie: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami:  

1) Cena (C) – 60 %  

2) Kryteria jakościowe (J) – 40%  

  

1.1 Kryterium Cena (C) - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma 

maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową 

wyliczoną wg poniższego wzoru:  

Cmin  

C= ---------------- x 60 = …….. pkt  

Cb  

  

C - liczba punktów w kryterium Cena   

Cmin - najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert podlegających ocenie  

Cb - cena ofertowa ocenianej oferty  

  

1.2. Kryterium Kryteria jakościowe (J) - ocena w tym kryterium polega na przyznaniu ofercie 

Wykonawcy dodatkowych punktów (max. 40 pkt) w zależności od zaoferowanego przez  

Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia.   

Punktacja w kryterium G - okres rękojmi i gwarancji jakości, przyznana zostanie w następujący 

sposób:  

0 pkt. – za okres rękojmi i gwarancji jakości 12-23,  

20 pkt. – za okres rękojmi i gwarancji jakości 24-35,  

40 pkt. – za okres rękojmi i gwarancji jakości 36 miesięcy lub dłuższy.  
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Minimalny okres rękojmi i gwarancji jakości nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Jeżeli 

Wykonawca, zaproponuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy – oferta 

zostanie odrzucona.   

Jeżeli Wykonawca, nie określi w złożonej ofercie okresu rękojmi i gwarancji jakości, 

Zamawiający przyjmie do oceny oferty wartość 12 miesięcy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.   

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 36 miesięcy, Zamawiający przyjmie 

do oceny oferty wartość 36 miesięcy i przyzna Wykonawcy 40 pkt.  

Zamawiający dokona oceny w Kryterium jakościowym (J) na podstawie informacji w formularzu 

ofertowym.  

  

2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę 

punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.  

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  

 

 

3. Zmianie ulega załącznik do SWZ: „Zał. nr 1 - Formularz ofertowy”. Obowiązujący załącznik nr 1 

do SWZ załączamy do niniejszych odpowiedzi – plik „Zał. nr 1 - Formularz ofertowy_po_zmianie”. 

 

4. Zmianie ulega załącznik do SWZ: „zał. nr 3 - projekt umowy CyGm”. Obowiązujący załącznik nr 

3 do SWZ załączamy do niniejszych odpowiedzi – plik „zał. nr 3 - projekt umowy 

CyGm_po_zmianie”. 

 

 

Powyższe odpowiedzi i informacje stanowią integralną cześć Specyfikacji Warunków Zamówienia 

i powinny być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu ofert. 

 

Treść powyższych pytań wraz z odpowiedziami opublikowano na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.pysznica.bip.gmina.pl) oraz na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz 

przekazano drogą elektroniczną zainteresowanym Wykonawcom. 

 

 

 

Z poważaniem: 

        WÓJT 

            (-) 

Łukasz Bajgierowicz 
    Wójt Gminy Pysznica 

( podpisano kwalifikowanym  

  podpisem elektronicznym ) 

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