
 

 

 
 
 

 
 

Szczecin, 04.01.2020 r. 

DP/371/186/20 

informacja na stronę internetową 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 

214 000 EUR pn. Dostawa ściany wizyjnej złożonej z monitorów z matrycą typu videowall na 

statywie wolnostojącym mobilnym (na kołach) 
 

Zamawiający informuje, że sprostowaniu podlega odpowiedź na pytanie nr 1 zawarta  

w piśmie z dn. 23.12.2020 r., w ten sposób, że zapis: 

Pytanie 1: 

z uwagi na utrudnioną dostępności przełączników matrycowych na stokach dystrybucyjnych  

w Polsce dopuszczacie Państwo zmianę terminu dostawy i uruchomienia do 30 dni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym: 

1. Zapis Rozdziału 1, Dział V SIWZ uzyskuje brzmienie „Wymagany termin realizacji  

niniejszego zamówienia: maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy”. 

2. Zapis Rozdziału 1, Dział VII SIWZ o treści: „Maksymalną ilość punktów w obrębie  

kryterium uzyska oferta z najkrótszym oferowanym terminem wykonania, ale nie krótszym niż 

7 dni kalendarzowych! UWAGA: Zaproponowanie terminu wykonania dłuższego niż 30 dni 

kalendarzowych od zawarcia umowy spowoduje odrzucenie oferty. Zaproponowanie terminu 

krótszego niż 7 dni kalendarzowych będzie skutkowało obliczeniem punktacji w kryterium 

„termin realizacji zamówienia” jak za 7 dni kalendarzowych” 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

Pytanie 1: 

z uwagi na utrudnioną dostępności przełączników matrycowych na stokach dystrybucyjnych  

w Polsce dopuszczacie Państwo zmianę terminu dostawy i uruchomienia do 30 dni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym: 

1. Zapis Rozdziału 1, Dział V SIWZ uzyskuje brzmienie „Wymagany termin realizacji  

niniejszego zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy”. 

2. Zapis Rozdziału 1, Dział VII SIWZ o treści: „Maksymalną ilość punktów w obrębie  

kryterium uzyska oferta z najkrótszym oferowanym terminem wykonania, ale nie krótszym niż 

7 dni kalendarzowych! UWAGA: Zaproponowanie terminu wykonania dłuższego niż 30 dni 

kalendarzowych od zawarcia umowy spowoduje odrzucenie oferty. Zaproponowanie terminu 

krótszego niż 7 dni kalendarzowych będzie skutkowało obliczeniem punktacji w kryterium 

„termin realizacji zamówienia” jak za 7 dni kalendarzowych” 

 

Jednocześnie zmianie ulega treść formularza oferty, tj. zapis: 



 

 

 
 
 

 
 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w przeciągu …….. dni kalendarzowych. 

(UWAGA! zaoferowany termin nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowe i dłuższy niż 14 dni ka-

lendarzowych). 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w przeciągu …….. dni kalendarzowych. 

(UWAGA! zaoferowany termin nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowe i dłuższy niż 30 dni ka-

lendarzowych). 
 

W związku z powyższym dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 

11.01.2021 roku. Godziny, sposób oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 

Pozostałe zapisy pisma z dn. 23.12.2020 r. oraz SIWZ pozostają bez zmian. 

 

          Z poważaniem 
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