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WYJASNIENIA i ZMIANY 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 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej- ,,ustawą Pzp” przekazuje
informacje:

Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia w przypadku
zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT)? Zapisy Załącznika nr 3 do
SIWZ – Wzór umowy są w tej kwestii sprzeczne, ponieważ:
W §7 ust.11 jest zapis:
„W przypadku zmiany wysokości stawki VAT w trakcie trwania umowy, wynagrodzenie brutto
wykonania przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.”
Z kolei w §8 ust. 1 jest zapis:
„Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
o którym mowa w § 7 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;

…..”
Oraz §8 ust.3:
„W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów Zdanie
poprzednie nie stosuje się w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – wynagrodzenie ulegnie wówczas zmianie w taki sposób, że
wartość wynagrodzenia netto zostanie odpowiednio obniżona, a wartość wynagrodzenia brutto
pozostanie bez zmian.”
Odpowiedź
Zamawiający zmienia zapis §7 ust.11 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy
Było: ,,W przypadku zmiany wysokości stawki VAT w trakcie trwania umowy, wynagrodzenie
brutto wykonania przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.”
Jest ,,W przypadku zmiany wysokości stawki VAT w trakcie trwania umowy, wynagrodzenie netto
wykonania przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.”
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający uzna za spełnione warunki zapisane w §8 ust. 12-13 Załącznika nr 3 do SIWZ
– Wzór umowy, jeśli czynności obsługi informatycznej będą wykonywane przez wspólników
Spółki Jawnej?
Odpowiedz
Zamawiający zmienia zapis §8 ust. 12 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy
Było: W związku z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Wykonawca oświadcza, iż
zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności obsługi informatycznej
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Jest: W związku z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Wykonawca oświadcza, iż
zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności obsługi informatycznej
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Przedmiotowe zobowiązanie nie znajduje zastosowania
w sytuacji, gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego, a przedmiot zamówienia realizowany
jest w całości przez wspólników tej spółki.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający planuje aktualizację systemu zarządzania treścią strony internetowej CMS
Squiz Matrix i czy taka aktualizacja jest również przedmiotem obsługi?

Odpowiedz
Tak. Zamawiający planuje aktualizacje eksploatowanych systemów, w szczególności systemu
zarządzania treścią CMS Squiz Matrix. Czynność aktualizacji jest przedmiotem obsługi, zaś sama
aktualizacja zostanie wykonana do wersji posiadanej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza dostęp do pomieszczeń serwerowni w innych godzinach
(wieczornych, nocnych lub weekendowych) niż wymienione w SIWZ w celu minimalizacji
wpływu przeprowadzanych czynności na codzienną pracę Zamawiającego?
Odpowiedz
Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość dostępu do pomieszczeń serwerowni w innych
godzinach niż wymienione w SIWZ tj.(wieczornych, nocnych lub weekendowych).
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