
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.041.2021.AL Warszawa, dnia 25 lutego 2022 r.              

 
 
do Wykonawców 

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

pn. „Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla Sieci LAN wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”. 

 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający 

informuje o wprowadzeniu zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

 

Pytanie:  
W związku z terminem złożenia ofert na dzień 01.03.2022 r. zwracam się z prośbą o przesuniecie składania ofert  
o tydzień. 
 
Uzasadnienie: 
 
Obecna sytuacja związana z ogłoszonym poziomem CHARLI w Polsce ma ogromy wpływ na alokacje sił technicznych  
w prace związane z infrastrukturą techniczną naszych Klientów. Wymaga to zwiększenia dyżurów oraz większe 
zaangażowanie w świadczenie usług. Sytuacja ta spowodowała, że osoby i podwykonawcy, którzy tworzą ofertę muszą 
poświęcić więcej energii w zadania związane z bezpieczeństwem kluczowych instytucji a do takich zalicza się również 
NIK. Dodatkowo Covid19, który co prawda jest w odwrocie dziesiątkuje personel potrzebny do prac związanych  
z opracowaniem konfiguracji, sprawdzenie wymagań i pracami nad jak najlepszą ofertą odpowiadającą wymaganiom 
SIWZ. Obserwujemy tą sytuacje również u producentów, którzy opracowują dla nas specyfikacje produktowe i każda 
odpowiedź jest wydłużona. 
 
W związku z tym wnioskuje o zmianę terminu złożenia ofert.  
 

Odpowiedź – zmiana treści SWZ: 

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:  

 

1. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XXI.2 SWZ: 

z: 

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 1 marca 2022 r., do godz. 10:00.”  

na:  

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 8 marca 2022 r., do godz. 10:00.” 

 

 



 2 

2. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XVII.1 SWZ:  

z: 

1. „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 29 maja 2022 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert)”. 

na:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 5 czerwca 2022 r. (90 dni licząc włącznie od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert).” 

 

II. Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 137 ust. 4 Ustawy, dokonał zmiany treści Ogłoszenia  

o zamówieniu w zakresie opisanym w pkt I.  

III. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego 
Najwyższej Izby Kontroli 

 
/-/ dr Jarosław Melnarowicz 

 


