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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: ,,Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania 

infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT.  

BO-ZP.2610.10.2017.IZ.CAPAP.ZSIN-FAZA II.K-GESUT. 

 

 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 i 4  w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Numeracja pytań stanowi kontynuację z 26.05.2017 r. , 26.06.2017 r., 13.07.2017 r., 24.07.2017 r., 

27.07.2017 r., 02.08.2017 r. i 07.08.2017 r. 

 

Pytanie 429 – Dotyczy Zał. 3 do SIWZ "Formularz ofertowy" 

We wzorze formularza ofertowego Zamawiający wymaga podania całkowitej maksymalnej wartość 

brutto za usługę utrzymania w ramach zamówienia podstawowego wyliczanej jako 

czternastokrotność miesięcznej ceny świadczenia usługi utrzymania. Termin zakończenia realizacji 

zamówienia podstawowego to 31.08.2018r. Biorąc pod uwagę aktualny termin złożenia ofert, oraz 

realny możliwy termin podpisania umowy należy przyjąć, że świadczenie usług utrzymania  

w ramach zamówienia podstawowego będzie trwało nie dłużej niż przez 10 miesięcy. W związku  

z tym kwota podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie znacznie zawyżona. Tym 

samym Zamawiający będzie preferował tych Wykonawców, którzy będą mieli niższą cenę 

świadczenia usługi utrzymania i wyższą cenę dostawy urządzeń i oprogramowania. Może się więc 

zdarzyć, że wygra Wykonawca, którego oferta wyliczona w sposób oczekiwany przez 

Zamawiającego będzie najkorzystniejsza, a realna wartość umowy może być wyższa od poprawnie 



 

przeliczonej wartości umowy wynikającej z oferty innego Wykonawcy, który zaoferuje niższą 

wartość dostawy urządzeń i oprogramowania, a wyższą miesięczną cenę utrzymania. 

Czy Zamawiający rozważy zmianę SIWZ polegającą na zmniejszeniu mnożnika wykorzystanego 

do obliczenia wartości usługi utrzymania w ramach zamówienia podstawowego z 14 na 10, lub 

zastosuje określoną liczbę miesięcy utrzymania systemu na np. 24 miesiące (w tym 12 miesięcy w 

zamówieniu podstawowym i 12 miesięcy w prawie opcji) co pozwoli na równe traktowanie 

Wykonawców startujących w postępowaniu? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. 429 

Zamawiający informuje, że  dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Pytanie 430 – Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ) 

W Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" w pkt 7.8.1 Lokalizacja 

Warszawa, Zamawiający zawarł informację o planowanym terminie dostosowania pomieszczenia 

serwerowni - IV kwartał 2017 rok. Prosimy o informację, czy termin ten zostanie dochowany? 

Oferowany sprzęt jest w znakomitej większości kupowany przez Wykonawców w walutach obcych 

(Euro i USD). Biorąc pod uwagę zmiany kursów walut na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy można 

zauważyć, że np. wartość 1 PLN do 1 USD zmieniła się o przeszło 20% (grudzień 2016 1 USD ~ 

4,25 PLN, sierpień 2017 1 USD ~ 3,6 PLN). Powoduje to, że w razie rozciągnięcia w czasie 

realizacji projektu związanego z potencjalnym brakiem infrastruktury teletechnicznej 

Zamawiającego Wykonawcy muszą kalkulować parametry ryzyka kursowego na wysokim 

poziomie, czego koszt w naturalny sposób przeniosą na wartość oferty, co będzie niekorzystne dla 

Zamawiającego. 

Na stronach GUGiK nie znaleźliśmy informacji o opublikowaniu postępowania dotyczącego 

modernizacji pomieszczenia teletechnicznego. Biorąc pod uwagę, iż taki projekt zapewne 

przekroczy próg określony w art. 4 pkt 8 PZP czas od momentu jego ogłoszenia do rozstrzygnięcia 

(podpisania Umowy) można szacować na minimum 3 do 4 miesięcy od momentu publikacji. 

Dodatkowo należy założyć czas na realizację projektu modernizacji, co powoduje, że realny termin 

gotowości pomieszczenia serwerowni trzeba szacować na I lub nawet II kwartał 2018 roku. 

W takiej sytuacji ciężko jest o zastosowanie ogólnie znanych i dostępnych mechanizmów 

zabezpieczających ryzyko walutowe, gdyż te zazwyczaj są modelowane na precyzyjny okres czasu. 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie sprzętu  

i oprogramowania „tymczasowo" w obecnej serwerowni celem potwierdzenia spełnienia wymagań 

określonych w OPZ zgodnie z pkt nr 4 zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ - „Procedury 



 

przekazania oraz odbioru przedmiotu dostawy (infrastruktura sprzętowa wraz  

z oprogramowaniem)" i podpisania protokołu odbioru dostawy, czego następstwem jest 

wystawienie faktury cząstkowej za zamówienie podstawowe - dostawę sprzętu i oprogramowania. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie takiego mechanizmu, co w znaczący sposób 

zniweluje ryzyko kursowe i koszty z nim związane oraz pozwoli lepiej oszacować harmonogram 

projektu, co również ma wpływ na kosztorys całego przedsięwzięcia? 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odp. 430 

Zamawiający informuje, że  dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że planuje niezwłoczne uruchomienie postępowania  

na dostosowanie pomieszczeń w budynku Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej na potrzeby rozszerzenia powierzchni serwerowni.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mechanizmu polegającego na umieszczeniu 

sprzętu "tymczasowo" w obecnej serwerowni celem potwierdzenia spełnienia wymagań 

określonych w OPZ zgodnie z pkt nr 4 zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ - „Procedury 

przekazania oraz odbioru przedmiotu dostawy (infrastruktura sprzętowa wraz  

z oprogramowaniem)" i podpisania protokołu odbioru dostawy, czego następstwem jest 

wystawienie faktury cząstkowej za zamówienie podstawowe - dostawę sprzętu i oprogramowania. 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ: 

Zamawiający zmienia zapisy Załącznik nr 3 – wzór formularza ofertowego: 

Punkt III, ppkt 2, pozycja w tabeli: Usługa utrzymania infrastruktury SIG: 

Zmiana ilości 

było: 14* 

jest: 12* 

Zamawiający zmienia zapisy Załącznik nr 3 – wzór formularza ofertowego: 

Punkt III, ppkt 2: 

było: * wartość brutto za realizację usługi utrzymania w okresie 14 m-cy służy wyłącznie do 

porównania ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej w kryterium oceny ofert, jakim jest 

cena.  

jest: * wartość brutto za realizację usługi utrzymania w okresie 12 m-cy służy wyłącznie do 

porównania ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej w kryterium oceny ofert, jakim jest 

cena.  



 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ poprzez jego anulowanie  

i dodanie nowego załącznika nr 3 do SIWZ pod zmianach. 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ  - Szczegółowy Opis Przedmiotu 

zamówienia, pkt. 7.8.1. Lokalizacja Warszawa  

było  

Planowany termin zakończenia prac dostosowania pomieszczenia – IV kwartał 2017 r.  

jest  

Planowany termin zakończenia prac dostosowania pomieszczenia – I kwartał 2018 r. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ: 

Było w rozdz. XII SIWZ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2017 r. o godz. 12:00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  

w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego,  

pok. 3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

Jest w rozdz. XII SIWZ:: 

1.Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2017 r. o godz. 12:00 

2.Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  

w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego,  

pok. 3099. 

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

4.Otwarcie ofert jest jawne.                             

                         

                                                              GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

                                                          /-/ 

                                                          Grażyna Kierznowska 


