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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.42.2020.6 

 

 
Wykonawcy 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 8 sztuk serwerów typu 
RACK” - sprawa BA.WZP.26.42.2020 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na pytania zadane przez wykonawców do SIWZ: 
 
Pytanie 1:  
Dotyczy: sposoby przygotowania oferty- forma składania oferty. 
 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie Wykonawcom złożenia ofert w 
postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, np. poprzez ePUAP lub odpowiednią platformę, z której korzysta 
Zamawiający. W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 
powodującego ostrą chorobę układu oddechowego COVID-19, a także ogłoszonym w Polsce 
stanem epidemii oraz związanymi z tym ograniczeniami oraz mając na uwadze, zarówno 
bezpieczeństwo własnych, jak i Państwa pracowników i innych osób, który w sposób 
oczywisty będą zaangażowani w dostarczenie oferty sposobem tradycyjnym (np. kurierzy) 
powyższa prośba jest w pełni uzasadniona. Ponadto, mając na uwadze wprowadzone 
obostrzenia oraz przewidywane trudności logistyczno- organizacyjne (pracownicy na pracy 
zdalnej) związane z wysyłką oferty w formie papierowej uniemożliwi to niektórych 
Wykonawcom złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Dodatkowo na dniach 
spodziewane są kolejne, nowe obostrzenia bliżej nieznane Wykonawcy, które również mogą 
mieć wpływ na możliwość złożenia oferty papierowej. 
Wskazujemy ponadto, że Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej 
również rekomenduje i zachęca Zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Idąc za UZP podkreślamy, że art. 38 ust. 4 
ustawy Pzp, w uzasadnionych przypadkach, do których niewątpliwie należy obecna sytuacja 
zagrożenia epidemicznego, umożliwia przed upływem terminu składania ofert zmianę treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu.  
 
(https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-
epidemicznego)  
 
 

Warszawa, 12 listopada 2020 r. 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie dokumentu elektronicznego 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z SIWZ ofertę należy złożyć pod 
rygorem nieważności, formie pisemnej.  
 
Pytanie 2:  
Dot. par. 11 wzoru umowy 
Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę pod nazwą COVID-19 i związaną z tym, bardzo dynamiczną 
sytuację na wielu rynkach, w tym w szczególności wzrost zachorowań powodujący problemy 
kadrowe, zmieniające się obostrzenia wprowadzane przez rządy różnych państw, przerywane 
procesy produkcji, łańcuchy dostaw nie tylko w Polsce, ale i na świecie Wykonawca wnioskuje 
o rozszerzenie katalogu przewidywanych zmian treści umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 
1) Ustawy PZP  w przypadku gdy: „niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy 
w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy 
w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu” lub inny, dotyczący możliwości 
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych                        
z Covid-19. 
Obecnie umowa nie zawiera żadnego zapisu pozwalającego na zmianę terminu realizacji 
umowy, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej, wydaje się być wskazane a nawet niezbędne. 
Zapis ten, w przypadku trudności realizacyjnych, których nikt nie jest w stanie przewidzieć na 
dzień składania ofert pozwoli Zamawiającemu na zgodną z prawem zmianę treści umowy.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy w zakresie wskazanym w pytaniu.  

 

Z poważaniem  

Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych 

Jacek Gola 
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