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Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  

2019 roku Prawo Zamówień Publicznych- dalej ustawa Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

pn. Dostawa serwera plików. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ZMIANA TREŚCI SWZ 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp dokonuje wyjaśnień 

poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania 

jego źródła.  

Pytanie 1:  Proszę o przekazanie numery SN urządzenia 3PAR 8200 z którym ma być 

kompatybilna półka do serwera plików. Numer SN jest niezbędny do przedstawienia prawidłowej 

oferty. 

 

Odpowiedź:   SN urządzenia 3PAR 8200 to: SN: CZ293701PF 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert 

oraz termin związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ 13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT TREŚĆ 

PRZED ZMIANĄ: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl  

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub do dnia 30 maja 2022 r. do godziny 

10:00. 

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później  

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. dnia 30 maja 2022 r.,  

godzina 10:05. 

 
TREŚĆ PO ZMIANIE:  
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl  

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub do dnia 31 maja 2022 r. do godziny 

10:00. 
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7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. dnia 31 maja 2022 r.,  godzina 10:05. 

 

ROZDZIAŁ 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania 

ofertą upływa z dniem 28 czerwca 2022 r. 

 
TREŚĆ PO ZMIANIE: 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania 

ofertą upływa z dniem 29 czerwca 2022 r. 

 

 
Zmiana SWZ wprowadza zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe postanowienia SWZ 

pozostają bez zmian. 

 

 

 

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej 
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