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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji 

i zasilania. 

 

 

 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 zapytania 

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytanie nr 1 

1) W załączniku nr 1A do SIWZ Część 1 – OPZ – Opieka serwisowa Klimatyzacji, Zamawiający 

oczekuje od Wykonawcy utrzymywania gotowości serwisowej z czasem reakcji: „maksymalnie 

następny dzień roboczy” a w SIWZ rozdział XV ust. 4, Czas reakcji jest kryterium punktowanym w 

zależności od deklaracji Wykonawcy. Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ oraz w Załączniku nr 

1A do SIWZ. Prosimy też o wyjaśnienie czy czas reakcji polega na przystąpieniu do diagnozowania 

wystąpienia awarii na obiekcie czy przyjazd na obiekt nie jest wymagany a jedynie czas naprawy 

określony w Załączniku nr 1A do SIWZ?  

 

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

Odpowiedź: 

Czas reakcji polega na przystąpieniu do diagnozowania na obiekcie od momentu zgłoszenia awarii. 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 1A i 1B w następujący sposób: 

1. Załącznik NR 1A DO SIWZ Część 1 – OPZ Opieka Serwisowa Klimatyzacji 

Jest: 

3.1 Serwis urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network Power(obecnie Vertiv) 



1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów serwisowych 3 razy w roku. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem w/w przeglądów, 

w szczególności: materiałów eksploatacyjnych, utrzymania gotowości serwisowej (czas 

reakcji maksymalnie następny dzień roboczy). Gwarantowany czas naprawy najpóźniej w 

ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym dokonano zgłoszenia awarii. 

Powinno być: 

3.1 Serwis urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network Power(obecnie Vertiv) 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów serwisowych 3 razy w roku. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem w/w przeglądów, 

w szczególności: materiałów eksploatacyjnych, utrzymania gotowości serwisowej (czas 

reakcji zgodnie ze złożoną ofertą jednak nie dłuższy niż w ciągu 5 godzin od zgłoszenia). 

Gwarantowany czas naprawy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym 

dokonano zgłoszenia awarii. 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ Część 2 – OPZ Opieka Serwisowa Zasilania 

Jest: 

3.1 Serwis urządzeń zasilania awaryjnego UPSDelta Power(obecnie Riello) 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 1 przeglądu serwisowego w ramach umowy oraz 

utrzymania gotowości serwisowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane 

z wykonaniem w/w przeglądu, w szczególności niezbędnych do jego wykonania materiałów 

eksploatacyjnych. 

3.2 Serwis urządzeń zespołu prądotwórczego Delta Power i automatyki SZR 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 1 przeglądu serwisowego w ramach umowy 

oraz utrzymania gotowości serwisowej (telefon zwrotny inżyniera serwisu w ciągu 1 godziny 

roboczej licząc od daty skierowania zgłoszenia serwisowego oraz przyjazd serwisu jeśli jest 

konieczny maksymalnie na następny dzień roboczy). Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z wykonaniem w/w przeglądu, w szczególności niezbędnych do jego wykonania 

materiałów eksploatacyjnych. Gwarantowany czas naprawy najpóźniej w ciągu 10 dni 

roboczych licząc od dnia, w którym dokonano zgłoszenia awarii. 

Powinno być: 

3.1 Serwis urządzeń zasilania awaryjnego UPSDelta Power(obecnie Riello) 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 1 przeglądu serwisowego w ramach umowy oraz 

utrzymania gotowości serwisowej (czas reakcji zgodnie ze złożoną ofertą jednak nie dłuższy 

niż w ciągu 5 godzin od zgłoszenia). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 

wykonaniem w/w przeglądu, w szczególności niezbędnych do jego wykonania materiałów 

eksploatacyjnych. 

3.2 Serwis urządzeń zespołu prądotwórczego Delta Power i automatyki SZR 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 1 przeglądu serwisowego w ramach umowy 

oraz utrzymania gotowości serwisowej (czas reakcji zgodnie ze złożoną ofertą jednak nie 

dłuższy niż w ciągu 5 godzin od zgłoszenia). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane 

z wykonaniem w/w przeglądu, w szczególności niezbędnych do jego wykonania materiałów 



eksploatacyjnych. Gwarantowany czas naprawy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych licząc 

od dnia, w którym dokonano zgłoszenia awarii 

 

Pytanie nr 2 

1) W Załączniku nr 1A do SIWZ, Zamawiający w ust 3.1 ppkt. 1) wymaga aby Wykonawca dostarczał 

materiały eksploatacyjne i części zamienne w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Czy 

Zamawiający określa częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak filtry powietrza 

i cylindry nawilżacza? Czy Wykonawca może stosować nie oryginalne materiały eksploatacyjne 

i części zamienne?  

 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa częstotliwości wymiany. Częstotliwość wymiany wynika ze stopnia zużycia 

materiałów eksploatacyjnych. Wymiany należy dokonać w przypadku stwierdzenia zabrudzenia 

filtrów lub stwierdzenia końca okresu użytkowania cylindra. 

Wykonawca winien stosować części zamienne i materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez 

Emerson Network Power (Vertiv). 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

 

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

Jest:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2019 r. o godz. 12:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

 

Winno być:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2019 r. o godz. 12:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 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.  

 

 
 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 
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dr hab. inż. Waldemar Izdebski 


