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Dotyczy: „dostawy fabrycznie nowej infrastruktury teleinformatycznej - serwerów, 
przełączników i systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC 
nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeprowadzeniem 
szkolenia dla pracowników Uczelni z zakresu obsługi dostarczanej infrastruktury." 

  

 
PAKIET NR 1: „Dostawa fabrycznie nowej infrastruktury teleinformatycznej – 
serwerów oraz przełączników -  na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr 
POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeprowadzeniem 
szkolenia dla pracowników Uczelni z zakresu obsługi dostarczanej infrastruktury." 
 
PAKIET NR 2: „Dostawa fabrycznie nowego systemu podtrzymywania zasilania -  na 
potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki 
Poznańskiej." 
 
 
 
 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionymi 
zapytaniami, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień do SWZ: 

 

PYTANIE dotyczy Pakietu nr 1: 

 

Zamawiający w punkcie 4 podpunkt 4.1 zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 
86 dni kalendarzowych. 

W związku z obecnie toczącym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jak również ciągnącymi się 
powikłaniami spowodowanymi wirusem COVID 19. Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu 
realizacji do 126 dni kalendarzowych. Niestety siła wyższa spowodowana ww. wydarzeniami ma 
ogromnie negatywne skutki w łańcuchach dostaw. W chwil obecnej każdy z wiodących 
producentów sprzętu na świecie boryka się opóźnieniami sięgającymi nawet kilka miesięcy.  

 

ODPOWIEDŹ dotyczy Pakietu nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy Pakietu nr 1 oraz 
Pakietu nr 2. 

 
 
 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy PZP dokonuje 
zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postaci zmiany pkt IV.4.1. jak 
również pkt IV.4.2 SWZ oraz zapisów wzoru umowy do Pakietu nr 1 jak również do 
Pakietu nr 2. 
 
 

 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - Sprostowanie zostało przekazane 

do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29.03.2022 r., a następnie 

opublikowane: 01.04.2022r.  

 
 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być 

uwzględnione w treści składanej oferty. 

Zamawiający informuje również, że zmiany, zgodnie z zapisami SWZ, zamieszcza 

na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 
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