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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  

Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02,  info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl,  
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686 

 

Warszawa, dn. 10.09.2021 r.  

 

Nr referencyjny postępowania  
   ZP 21/2021 

 
 
 
Znak sprawy: P.290.17.2021.PZ 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa sprzętu komputerowego Nr 

referencyjny postępowania: ZP 21/2021 część I Sprzet sieciowy. 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Zamawiający 
przytacza treść pytania oraz na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień treści SWZ. 

 
Pytanie: 
W SWZ, w rozdziale 3 Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1 Zamawiający podaje następujące dane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w tym sprzętu sieciowego oraz akcesoriów i 
podzespołów. Zamówienia zostało podzielone na dwie części: 
Część I Sprzęt sieciowy 
Wkładki do przełączników Aruba – 30 szt. 
Moduł dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie 19" – 2 szt. 
System ochrony poczty email – 2 szt. 
Usługa wdrożenia 
Usługa wsparcia 
Dostawa voucherów szkoleniowych 
Oraz w Załącznik nr 3-1- do  SWZ ZP 21/2021, Oferta, Punkt 4: 
OFERUJEMY dostawę sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1-1 
do SWZ) wyspecyfikowanego poniżej: 
Tabela 1 Oferowany Sprzęt 

Lp. 
(pozycja) 

Asortyment Dane dotyczące oferowanego asortymentu: 

1 Wkładki do przełączników Aruba  
Producent…………………………………… 
Model …………………………..…………… 

2 System antyspamowy 
Producent…………………………………… 
Model …………………………..…………… 

3 
Moduł dystrybucji zasilania (PDU) 
do montażu w szafie 19" 

Producent…………………………………… 
Model …………………………..…………… 

 
Tymczasem w Załącznik nr 1 - 1 do SWZ ZP 21/2021 oprócz wcześniej wymienionych produktów widnieją 
dodatkowo: 
Kable światłowodowe – 30 szt. 
Licencje do serwerów HPE iLO – 3 szt. 
Maskownica do serwera – 3 szt. 
Oraz nie zgadza się ilość wkładek do przełączników Aruba (w SWZ 30 szt. w OPZ 50 szt.) 
Prosimy o informację, który Opis Przedmiotu Zamówienia jest właściwy i jakich dokładnie ilości oczekuję 
Zamawiający. 
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Odpowiedź: 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że Opis przedmiotu zamówienia jest właściwy. W związaku z 
rozbieżnościami w dokumentach zamówienia Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie: 

1. zmiany treści SWZ w : 
a)  ROZDZIAŁ 3 Opis przedmiotu zamówienia ust 1 który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w tym sprzętu sieciowego oraz 
akcesoriów i podzespołów. Zamówienia zostało podzielone na dwie części: 
Część I Sprzęt sieciowy 

Wkładki do przełączników Aruba – 50 szt.  
Kable światłowodowe  – 30 szt. 
Licencje do serwerów HPE iLO – 3 szt. 
Maskownica do serwera  – 3 szt. 
Klaster urządzeń antyspamowych (urządzenia) – 2 szt 
Moduł dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie 19" wraz z czujnikiem monitorującym 
temperaturę – 2szt 

Część II Podzespoły/Akcesoria 

       Pendrive – 50 szt. 

        Kabel rj45 sftp cat6a - 50 szt.  

        Dysk zewnętrzny hdd - 4 szt.   

         Mysz optyczna - 100 szt. 

       Drukarka etykiet - 1 szt. 

b) ROZDZIAŁ 16 Opis kryteriów oceny ofert ust 1, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:  
1. Zamawiający przy wyborze oferty w każdej z części będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 
ofert: 

TABELA KRYTERIÓW - dla części I i II 

Lp. Nazwa kryterium Waga w % 

1 Cena oferty  C 60 % 

2 Gwarancja  G 40 %  

 
Kryterium 1: Cena oferty C  
W ramach kryterium Cena oferty C oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 
              Cmin 
C = -------------------  x  60 
              Cb       
gdzie:  Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert; Cb   – cena oferty badanej 
 
Kryterium 2:  Gwarancja G  - maksymalnie 40 pkt 
Oferta Wykonawcy może uzyskać 0 lub 40 pkt – w zależności od zaoferowanego okresu gwarancji. 

Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez producenta. Warunki 
gwarancji zostały opisane przez Zamawiającego w OPZ oraz Projekcie umowy. 

Część I Sprzęt sieciowy - Wykonawca uzyska dodatkowe punkty za zaoferowanie dodatkowego okresu gwarancji 
w odniesieniu do asortymentu wymienionego w pkt 6 OPZ  tj. 40 punktów za zaoferowanie 24 miesięcznego 
okresu gwarancji; 

c) ROZDZIAŁ 12 Termin związania ofertą, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.10.2021 r. 

d) ROZDZIAŁ 14 Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert ust 2 pkt 1 i 2  które po zmianie otrzymują 
następujące brzmienie: 

1. Termin składania i otwarcia ofert: 
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1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 21.09.2021 r., do godz. 9:00; 

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.09.2021 r. o godzinie: 11:00; 

 

2.  Zmiany treści załącznika nr 3-1 do  SWZ ZP 21/2021 Formularz oferty - zgodnie z treścią załącznika nr 3-1 
Formularz oferty Część I Sprzet serwerowy  - po zmianie z dnia 10.09.2021 r.  
 

3. Zmiany treści załącznika nr 1-1 do  SWZ ZP 21/2021 OPZ - zgodnie z treścią załącznika nr 1-1 Opis przedmiotu 
zamówienia Część I Sprzet serwerowy  - po zmianie z dnia 10.09.2021 r.  
 

Pytanie 2: 

W SWZ nie pojawiła się informacja o konieczności dołączenia dokumentów typu KRS Wykonawcy czy dokument 

- Jednolity europejski dokument zamówienia. Czy Zamawiający nie wymaga dołączenia tych dokumentów do oferty? 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy wyjaśnia, że nie żąda dłaczenia do oferty dokumentów wymienionych w pytaniu Wykonawcy. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ oraz 

dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ.  

Ponadto Zamawiający udostępnia ujednoliconą wersję: 

1. Załącznika nr 3-1  do SWZ –Formularz oferty cześć I Sprzęt sieciowy 

2. Załącznika nr 1-1  do SWZ –Formularz oferty cześć I Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

 


