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REGON 000001347 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NR DZP.381.061.2020.DW 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DZP.381.061.2020.DW o wartości zamówienia równej lub przekraczającej równowartość kwoty  214.000 € 

p.n.: „Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych”. 

 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  

2019 r. poz. 1843 z późn. zm ) zwana dalej „ustawą Pzp, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 

dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 

Rozdział XI ust. 1 pkt 2) lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

b) zasady przyznawania punktów w kryterium „termin dostawy” (T): 

 Zgodnie z warunkami SIWZ, maksymalny wymagany termin dostawy wynosi:  

do 14 dni od daty otrzymania zamówienia; ocena dla tego kryterium będzie dokonana na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  w formularzu oferty w danej części postępowania. 

 Wykonawca podając termin dostawy winien określić pełne dni, potrzebne na zrealizowanie zamówienia, 

licząc od daty zawarcia umowy.  

 Wykonawca powinien podać termin w postaci konkretnej liczby dni  (tj. 7/14 dni).  

 Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin w postaci przedziału (np.: 7-14 dni)  Zamawiający przyjmie do 

celów punktacji najwyższą wartość z tego przedziału, w podanym przykładzie będzie to 14 dni 

i odpowiednio przyzna punkty. 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu dostawy w wymiarze innym niż pełny dzień (np. 13,5 

dnia), Zamawiający do celów punktacji ofert zaokrągli wskazany dzień w górę do pełnego dnia i 

odpowiednio przyzna punkty. 

 Punkty za kryterium „termin dostawy” zostaną przyznane w następujący sposób: 

 do 14 dni od daty otrzymania zamówienia – 0 pkt,  

 do 7 dni od daty otrzymania zamówienia – 30 pkt 

 W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inną liczbę dni niż powyższa (np. 10 dni), Zamawiający do celów 

punktacji zaokrągli podaną liczbę dni w górę do 14 dni i odpowiednio przyzna punkty. 

 Zaoferowanie terminu krótszego niż 7 dni nie spowoduje otrzymania większej ilości punktów niż 30. 



 
 

 

 
 

 W przypadku zaoferowania dłuższego terminu realizacji zamówienia (tj. >14 dni) – oferta zostanie 

odrzucona, jako nie spełniająca wymagań SIWZ. 

 W przypadku niezłożenia oświadczenia o terminie dostawy – Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca 

zaoferował maksymalny termin dostawy, zgodnie z SIWZ – Wykonawca nie otrzyma punktów   

w ww. kryterium oceny ofert. 

 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu 

i zmienia w tym zakresie postanowienia SIWZ w następujący sposób: 

Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.09.2020 r. do godz. 10:00. 

Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2020 r. o godz. 12:00 w Dziale Zamówień Publicznych  Uniwersytetu  Śląskiego w 

Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007 Katowice, pok. Nr 61, III p. 

 

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zgodnie z  art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp, przekazuje do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o 

zmianie (sprostowanie). 
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