
 
 

Warszawa, 2022-10-05 

 

Dotyczy: Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis sp. 

z o.o. 

Nr postępowania: 44/PN/2022/2/PS 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 1 

Szanowni Państwo, 

Poniżej odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w dniu 05.10.2022 r. 

Lp. Pytanie Oferenta Odpowiedź Zamawiającego 

1. 

W ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym 
Zamawiający wskazał, że jego celem jest za-
warcie umów ramowych z Wykonawcami na 
okres 36 miesięcy. Jednocześnie Zamawia-
jący oszacował przewidywaną ilość sprzętu do 
zamówienia w pierwszych 12 miesiącach jako 
500 sztuk.  
 
Czy Zamawiający zna/jest w stanie podać sza-
cunki ilościowe dla pozostałych 24 miesięcy? 
Jest to istotna informacja zarówno dla Wyko-
nawcy jak i producenta sprzętu komputero-
wego, która pozwoli oszacować wielkość po-
stępowania, a co za tym idzie wynegocjować 
lepsze warunki cenowe dla Zamawiającego, 
a to z kolei pozwoli na wygenerowanie dodat-
kowych oszczędności dla PGNiG Serwis sp. 
z o.o. 

I Etap polega na zweryfikowaniu Wykonaw-
ców pod względem wykazania się niezbęd-
nym potencjałem technicznym i ekonomicz-
nym do wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału 
w II Etapie postępowania Zamawiający prze-
każe SWZ wraz ze wzorem umowy, które 
będą stanowiły podstawę do opracowania 
oferty cenowej. 

2. 

W ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym 
Zamawiający podzielił postępowanie na 3 czę-
ści: 

• Część I – Zawarcie umowy ramowej na 
dostawy sprzętu komputerowego produ-
centa Dell dla Zamawiającego,  

• Część II – Zawarcie umowy ramowej na 
dostawy sprzętu komputerowego produ-
centa HP dla Zamawiającego,  

• Część III – Zawarcie umowy ramowej na 
dostawy sprzętu komputerowego produ-
centa Lenovo dla Zamawiającego, 

 
Czy jako dostawca multi-vendorowy, posiada-
jący autoryzację u więcej niż jednego produ-
centa możemy złożyć ofertę dla każdej z wy-
mienionych części i potencjalnie podpisać 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na 
więcej niż jedną część postępowania. 
 
Wykonawca składający ofertę na więcej niż 
jedną część postępowania spełni warunek 
udziału w I Etapie postępowania w przypadku 
dostarczenia wykazu doświadczenia, stano-
wiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o postę-
powaniu przetargowym oraz kopii aktualnych 
certyfikatów poświadczających status autory-
zowanego partnera wiodącego producenta 
sprzętu komputerowego (Dell, Lenovo, HP) na 
jednym z dwóch najwyższych poziomów, od-
powiednich dla danych części postępowania. 



 
 

umowę ramową dla każdej z wymienionych 
części? Prosimy, aby Zamawiający doprecy-
zował ten aspekt postępowania. 

3. 

W ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym, 
punkt II, podpunkt 3 (Posiadanie niezbędnego 
potencjału finansowego), ustęp 3) Zamawia-
jący wskazał konieczność dostarczenie kopii 
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialno-
ści cywilnej w zakresie prowadzonej działalno-
ści na sumę gwarancyjną min. 1 000 000 zł (je-
den milion złotych).  
 
Czy Zamawiający może dokonać zmiany ww. 
punktu i uznać za wystarczające przedstawie-
nie kopii aktualnego ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzo-
nej działalności na sumę gwarancyjną wyno-
szącą 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych)? 
Zakres postępowania dotyczy jedynie dostaw, 
nie usług wdrożeniowych. Praktyka rynkowa 
wskazuje, że przy takim zakresie postępowa-
nia kwota ubezpieczenia o wartości 1 000 000 
zł jest kwotą wygórowaną. Wykupienie polisy 
na taką kwotę generuje dodatkowe koszty 
u Wykonawcy, które nie są adekwatne do kon-
traktu o takiej wartości i będą przekładać się 
na cenę dla Zamawiającego. Należy zważyć, 
że polisa OC nie zabezpiecza roszczeń Zama-
wiającego z tytułu kar umownych, jest to polisa 
jedynie od odpowiedzialności cywilnej. 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie 
w I Etapie postępowania polisy OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w wy-
sokości nie mniejszej niż 200 000 zł. 
 
Jednocześnie Wykonawcy wybrani do zawar-
cia umowy, którzy w I Etapie przedstawią po-
lisę OC o wartości nie mniejszej niż 200 000 
zł, będą zobowiązani do dostarczenia przed 
podpisaniem umowy polisy OC w zakresie 
prowadzonej działalności na sumę gwaran-
cyjną wynoszącą min. 1 000 000 zł. 

4. 

W ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym, 
punkt II, podpunkt 3 (Posiadanie niezbędnego 
potencjału finansowego), ustęp 3) Zamawia-
jący wskazał dostarczenie kopii aktualnego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na sumę 
gwarancyjną min. 1 000 000 zł (jeden milion 
złotych). 
 
Czy Zamawiający zaakceptuje ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pro-
wadzonej działalności na sumę gwarancyjną 
wynoszącą wymaganą wartość 1 000 000 zł 
(jeden milion złotych), ale dotyczącą tylko tego 
kontraktu i dostarczoną przed podpisaniem 
umowy - po wyborze wykonawcy? Pozwoli to 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie 
w I Etapie postępowania polisy OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w wy-
sokości nie mniejszej niż 200 000 zł. 
 
Jednocześnie Wykonawcy wybrani do zawar-
cia umowy, którzy w I Etapie przedstawią po-
lisę OC o wartości nie mniejszej niż 200 000 
zł, będą zobowiązani do dostarczenia przed 
podpisaniem umowy polisy OC w zakresie 
prowadzonej działalności na sumę gwaran-
cyjną wynoszącą min. 1 000 000 zł. 



 
 

nie generować niepotrzebnego kosztu po stro-
nie Wykonawcy, kiedy możliwym jest nie wyło-
nienie go do podpisania umowy ramowej. 

 
 
 
 
 

     

    Przedstawiciel Zespołu Zakupów 
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