
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.9.2022.AS  Warszawa, dnia 24 czerwca 2022 r. 

 
 
 
 

 
do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w celu zawarcia umowy ramowej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Dostawa serwerów i oprogramowania serwerowego (licencji)”. 

 

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 udziela 

następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ oraz wprowadza zmianę  

w jej treści. 

 

Pytanie:  

SWZ, Rozdział VI, Terminy wykonania zamówienia, pkt. 1.2 SWZ - dot. cz. VI/Załącznik 2c do SWZ, par. 2 Termin 
realizacji: 
Wymagany termin dostawy Serwerów w ramach realizacji Części VI zamówienia – do 60 dni od dnia zawarcia umowy.  

Zwracamy uwagę, że w obecnym brzmieniu zapisów SWZ oraz umowy i przy obecnych realiach rynkowym,  
m.in. ogólnoświatowym problemie z dostępnością komponentów i półprzewodników niezbędnych do produkcji i montażu 
sprzętu IT wykonanie umowy w terminach określonych przez Zamawiającego jest nierealne i niemożliwe do 
zagwarantowania przez żadnego Wykonawcę. Zwracamy uwagę, że obecnie powszechnie mówi się o kryzysie  
w światowej logistyce oraz branży technologicznej, w szczególności terminy zarówno produkcji, jak i dostaw sprzętu 
informatycznego, który w realizacji niniejszego zamówienia odgrywa kluczową rolę, są znacząco wydłużone a producenci 
nie są w stanie zaplanować procesów produkcyjnych z uwagi na powszechny brak komponentów i półproduktów oraz 
zagwarantować niedawnych jeszcze terminów. Sytuacja ta jest pokłosiem trwającej od kilku lat pandemii Covid - 19, 
trwającym od końca 2021 r. kryzysem energetycznym w Chinach, a wzmocniona wybuchem wojny na Ukrainie. 
Zamawiający natomiast wyznacza w niniejszym postępowaniu termin realizacji, zarówno dla zamówienia podstawowego, 
jak i opcji, bez wzięcia pod uwagę uwarunkowań i nowych realiów rynkowych. Dodatkowo wskazujemy, że są to 
uwarunkowania pozostające poza Wykonawcą, na które Wykonawcy nie mają wpływu. Brak wydłużenia terminu realizacji 
o czas realny na jej wykonanie, spowoduje albo założenie w ofercie Wykonawcy wysokiego ryzyka projektowego na 
pokrycie ewentualnych kar umownych, albo niezłożenie oferty, co nie stworzy konkurencyjnych warunków  
w postępowaniu. Tym bardziej, że Zamawiający przewidział wysokie kary umowne w tym zakresie (par. 7 Umowy). 

Z uwagi na powyższe prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostaw z 60 dni na 120 dni, zarówno w zakresie 
zamówienia podstawowego, jak i prawa opcji, co odzwierciedli obecne możliwości potencjalnych Wykonawców. 

 

Odpowiedź – zmiana treści SWZ: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji Części VI zamówienia zarówno  

w zakresie zamówienia podstawowego, jak i zamówienia objętego opcją.  
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Wobec powyższego Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:  

1. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu VI.1.2 SWZ: 

z: 

1.2. „Wymagany termin dostawy serwerów w ramach realizacji Części VI zamówienia – do 60 dni od dnia 
zawarcia umowy.”  

na:  

1.2. „Wymagany termin dostawy Serwerów w ramach realizacji Części VI zamówienia – do 120 dni od 

dnia zawarcia umowy lub do dnia 5 grudnia 2022 r., w zależności od tego, który termin nastąpi 

wcześniej.” 

 

2. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu VI. 2.2. SWZ:  

z: 

2.2. „Wymagany termin dostawy Serwerów w ramach realizacji Części VI zamówienia – do 60 dni od dnia 
dostarczenia Wykonawcy Zlecenia Opcji”. 

na:  

2.2.  „Wymagany termin dostawy Serwerów w ramach realizacji Części VI zamówienia – do 120 dni od 

dnia dostarczenia Wykonawcy Zlecenia Opcji.” 

 

3. Zamawiający modyfikuje zapis § 2 wzoru Umowy (Załącznik nr 2c do SWZ), który otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy  
w terminie do 120 dni od dnia zawarcia Umowy lub do dnia 5 grudnia 2022 r., w zależności od tego, który termin 
nastąpi wcześniej”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia opcjonalnego w terminie do 120 dni od dnia 
dostarczenia Wykonawcy Zlecenia Opcji, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy.”. 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


