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Szanowny Pan  

Hubert Nowak 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 

Postępu 17A 

02-676 Warszawa 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

W związku z rosnącymi problemami na rynku sprzętu elektronicznego w zakresie dostępności 

sprzętu, co bezpośrednio może przełożyć się na problemy z realizacja zamówień w 

postepowaniach przetargowych w polskiej administracji, zwracam uwagę na kilka kwestii, 

które moim zdaniem są kluczowe aby utrzymać ciągłość realizacji tegorocznych budżetów. Z 

niepokojem przyglądamy się globalnemu kryzysowi kontenerowemu, który powoduje 

perturbacje w łańcuchu dostaw sprzętu elektronicznego oraz skutkuje wyższymi jego cenami. 

O powszechności tego zjawiska świadczą aktualne publikacje branżowe1, gdzie jeszcze w 

sierpniu 2021 r. wskazywano że: 

 Specjaliści szacują, że będą problemy z dostępnością elektroniki, dłuższe oczekiwanie na 

zamówiony towar oraz kolejny wzrost cen i to nawet o 20%. Możliwe, że również dostawy 

na okres świąteczny zostaną w tym roku zaburzone. 

Mając na uwadze okres wydatkowy sektora publicznego w roku 2021 r. i planowane wydatki 

na zakup sprzętu elektronicznego, chcielibyśmy zwrócić się z prośbą do Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych o zajęcie się tematem oraz, w miarę możliwości, wydania zaleceń 

wydatkowania środków publicznych na zakup sprzętu elektronicznego w jeden z następujących 

sposobów: 

1) z uwagi na to, że w najbliższej przyszłości z pewnością będziemy obserwować rażące zwyżki 

cen sprzętu elektronicznego (z przyczyn wskazanych m.in. powyżej), wydaje się zasadna reko-

mendacja, by zamawiający publiczni wydatkowali środki publiczne na zakup sprzętu elektro-

nicznego jak najszybciej, bez czekania na ogłoszenie kolejnych postępowań na końcówkę roku; 

2) dodatkowo warto rozważyć podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających zamawiającym 

wydatkowanie i realizację tegorocznych budżetów w wydłużonym okresie o pół roku (na tyle 

przewidujemy maksymalny czas opóźnień w realizacji tegorocznych zamówień), przy czym 

 
1  https://www.benchmark.pl/aktualnosci/kryzys-kontenerowy-w-azji-wplynie-na-wzrost-cen.html  
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same umowy na dostawę sprzętu elektronicznego mogłyby być podpisane jeszcze w grudniu 

2021 r. 

3) jednocześnie zasadne wydaje się, by umożliwić wydłużony czas dostawy w tak zawartych umo-

wach o zamówienie publiczne. Standardowe terminy dostaw, które zamawiający publiczni 

umieszczają w umowach na dostawę sprzętu elektronicznego wydają się niemożliwe do 

utrzymania w dobie globalnego kryzysu łańcucha dostaw; 

4) mając jednak na uwadze uzasadnione potrzeby zamawiających, o ile to możliwe, zasadne wy-

daje się również wprowadzenie zalecenia do zachęcenia zamawiających publicznych do prze-

prowadzania postępowań na zakup sprzętu elektronicznego, w których możliwe będą dostawy 

cykliczne i częściowe całości zamówionego asortymentu. 

W naszej ocenie wdrożenie rozwiązań opisanych w pkt 1-4) i zachęcenie zamawiających 

publicznych do ich stosowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w formie 

ogólnodostępnych zaleceń, przyczyni się do zapewnienia dostępności sprzętu elektronicznego 

oraz nie doprowadzi do kryzysu braku sprzętu w sferze publicznej. 

Chętnie również omówimy ten temat oraz problemy branży podczas spotkania. Pozostajemy 

do Pańskiej dyspozycji. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Michał Kanownik 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Związek Cyfrowa Polska 

 

 


