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W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 
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Warszawa, dn. 27.07.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 

   ZP 15/2021

Znak sprawy: P.290.9.2021.PZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa komputerów, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania Nr referencyjny postępowania: ZP 15/2021-  część I Komputery. 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytanie dotyczące przedmiotowego 
postępowania. Zamawiający przytacza treść pytania oraz na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela 
poniższych wyjaśnień.

Treść pytania:

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, 
której skutkiem były i nadał są przerwane procesy produkcyjne, problemy kadrowe wynikające ze wzrostu 
liczby zachorowań, zaburzone łańcuchy dostawy, wzmożony popyt na sprzęt komputerowy i w 
konsekwencji brak możliwość zaspokojenia go oraz zmieniające się obostrzenia wprowadzane przez rządy 
różnych państw zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 95 dni 
kalendarzowych. Producenci sprzętu komputerowego deklarują 3 miesiące jako aktualny termin realizacji 
zamówień.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia  

Treść zapisu: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienia w terminie: Część I Komputery w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia Umowy.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienia w terminie: Część I Komputery w terminie 
nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia Umowy.

2.  Załącznik 2-1do SWZ Projektowane postanowienia umowy Część I Komputery § 2 Termin 
wykonania Przedmiotu Umowy 

Treść zapisu: „Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia 
zawarcia Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.”
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otrzymuje następujące brzmienie:

Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia 
Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ. 
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