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Dot. postępowania o udzielenie zamówieni a publicznego na „Dostawę nowego sprzętu 

informatycznego na wyposażenie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Mieniem oraz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej - II” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do 
Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

Pytanie 1.  
Czy byłaby by możliwość wpisania dłuższego czasu dostawy w drafcie umowy np. 4 tygodnie, ale nie 
później niż 31.12.2021. Rozumiem, że zależy Państwu na zamknięciu tematu i fakturze jeszcze 
tegorocznej, ale 14 dni w czasie postpandemicznym i przy końcówce roku jest mocno 
problematyczny, zawęża znacznie konkurencje. 
Odpowiedź 1. 
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiocie terminu wykonania zamówienia. 
 
Pytanie 2.   
Czy byliby Państwo w stanie oddzielić macierz od UPS i stworzyć dodatkowe zdanie tylko na UPS? 
Część firm może mieć problem z dobrymi warunkami na macierz czy dostawą w 2 tygodnie, ale jest w 
stanie zaproponować mocno preferencyjne warunki na UPS i odwrotnie. Sądzę, że rozdzielenie 
kwestii pozwoli Państwu uzyskać lepsze warunki i więcej ofert. 
Odpowiedź 2.  
Zgodnie z rozdziałem 2 pkt. 2.2 SWZ oraz Załacznikiem nr 2 do SWZ, postępowanie nr 
WZ.272.3.2021.WG jest podzielone na 3 części: 
Część nr 1: Dostawa nowego sprzętu informatycznego na wyposażenie Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem tj. dost awa serwera plików NAS (Network 
Attached storage –magazyn danych) wraz z 8 dyskami twardymi 
Część nr 2: Dostawa streamera (biblioteki taśmowej) na wyposażenie Starostwa Powiatowego w 
Suchej Beskidzkiej  
Część nr 3: Dostawa nowego sprzętu informatycznego na wyposażenie Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem tj. 35 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS 
(Uninterruptible Power Supply) 
 
 
 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.   

 
z  poważaniem 
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