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DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na najem długoterminowy serwerów, 
macierzy dyskowej oraz oprogramowania 

(nr sprawy 26/22) 

 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Wykonawca wnosi o zmianę wymogu "Po zakończeniu umowy dyski z urządzenia nie podlegają 

zwrotowi, pozostają u zamawiającego" odnoszącego się do macierzy dyskowych oraz serwerów.  

Pragniemy wyjaśnić, iż w przypadku najmu infrastruktury serwerowo - macierzowej, postanowienie to 

w dość istotny sposób rzutować będzie na zwiększenie kosztów realizacji zamówienia, a w 

konsekwencji wysokie ceny ofertowe.  

W przypadku utrzymania zapisu wykonawca po zakończeniu realizacji umowy, w celu dalszego 

użytkowania sprzętu będzie musiał zamontować nowe dyski twarde w kilkuletnich urządzeniach. 

Wykonawca zdaje sobie sprawę z intencji Zamawiającego, dlatego wskazujemy, iż wskazany na 

wstępie zapis może zostać zastąpiony zobowiązaniem wykonawców np. do przeniesienia danych na 

urządzenia wskazane przez Zamawiającego oraz pełne formatowania dysków w siedzibie 

Zamawiającego po zakończeniu umowy. Tego typu rozwiązanie wygeneruje oszczędności, przy 

zachowaniu pełnego bezpieczeństwa danych należących do Zamawiającego.  

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 17 ustawy Pzp Zamawiający powinien kierować się zasadą 

efektywności oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych. W naszej ocenie, de facto 

nabywania przez Zamawiającego dysków twardych, przy jednoczesnym zwrocie infrastruktury 

służącej do ich użytkowania nie jest celowe. Przy zachowaniu aktualnych zapisów SiWZ, Zamawiający 

po zakończeniu umowy będzie posiadał zakupione dyski twarde, które nie będą już użytkowane. 

Rozwiązaniem zdecydowanie bardziej racjonalnym jest pełne formatowanie dysków (czynność 

wykonawcy) i ich zwrot wykonawcy. 

Odpowiedź 



Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000067663, NIP 526-025-07-42, wysokości opłaconego w całości kapitału zakładowego: 52.703.520,00 zł. 

 

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym po zakończeniu umowy dyski twarde w serwerach i 

macierzy nie pozostają u Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany, po 

zakończeniu umowy, do sformatowania dysków w siedzibie Zamawiającego w taki sposób, aby dane z 

dysków zostały trwale usunięte. 

 


