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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą:  ,,Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury 

Oracle” nr referencyjny BDG-ZP.2610.26.2019.IZ 

 

  

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz 

z  wyjaśnieniami oraz zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1: 

Z pozyskanych od Oracle informacji wynika, że wsparcie na obecny zakres infrastruktury Oracle 

Exadata jest ważne do 11.10.2019r.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i ewentualną modyfikację 

w SIWZ, odnośnie daty zakończenia asysty technicznej Oracle, ponieważ Zamawiający w punkcie 2 

Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje, że „wsparcie techniczne aktywne jest do  

dnia 10.10.2019 r.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z udzielonym zamówieniem w postępowaniu nr ref. BDG-ZP.2610.13.2018.IZ 

Zamawiający zapewnił świadczenie usługi ATIK do dnia 10.10.2019 r. 

Pytanie 2: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje skalkulowania w ofercie kosztów 

asysty technicznej i konserwacji dla infrastruktury Oracle za okres od zakończenia obecnej usługi 

asysty technicznej do podpisania umowy z Wykonawcą? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł odpowiedź na to pytanie w wyjaśnieniach z 11.10.2019 r. 

 



Pytanie 3 

Aby zachować porównywalność ofert składanych w niniejszym postępowaniu zwracamy się  

z prośbą, aby Zamawiający przyjął do obliczenia cen ofert na jaki okres Wykonawcy powinni 

kalkulować dodatkowe koszty wynikające z konieczności odnowienia asysty technicznej  

i konserwacji infrastruktury Oracle od dnia 12.10.2019 r. do dnia podpisania umowy. W przeciwnym 

wypadku oferty składane w niniejszym postępowaniu będą zawierać różne kwoty zależne od tego jak 

długi okres wykonawcy założą pomiędzy datą wygaśnięcia obecnego kontraktu a podpisaniem 

nowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł odpowiedź na to pytanie w wyjaśnieniach z 11.10.2019 r. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie kosztów usługi „Onsite 

Spares”. W załączniku nr 1 do SIWZ takiej pozycji nie ma, natomiast w tabeli par. 1 na str. 4 wzoru 

umowy pozycja „onsite pares” występuje. Rozbieżność między jednym a drugim dokumentem może 

wprowadzać wykonawców w błąd i spowodować, że nie zostanie zachowany wymóg 

konkurencyjności postępowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający umieszcza na stronie nowy ujednolicony tekst wzoru umowy. 

 

W związku z wyjaśnieniami treści załączników do SIWZ z dnia 11.10.2019 r. Zamawiający 

ujednolica dokumentacje przetargową: 

  

W rozdziale V SIWZ  

Jest: 

,,Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy”. 

Będzie: 

,,Przedmiot zamówienia będzie realizowany z zachowaniem ciągłości usługi do dnia 11 kwietnia 

2020 r.,” 

 

Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Jest: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu  15.10.2019 r. o godz. 12:00 



 3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.10.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu   

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

Będzie: 

 1.Termin składania ofert upływa w dniu  17.10.2019 r. o godz. 12:00 

 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.10.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu   

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
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