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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 
działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, przekazuje treść pytań 
wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ: 

Pytanie 1

Proszę o podanie informacji odnośnie ilości zgłoszeń i jaka ilość jest administracyjnych, a jaka 
helpdesk (w odniesieniu miesięcznym).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że średniomiesięczna liczba zgłoszeń to około 900. Zamawiający nie stosuje 
podziału ich na zadania administracyjne i helpdesk.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 19.03.2021 

Prośbę motywujemy dużym zakresem i różnorodnością systemów/urządzeń które mają być objęte 
usługą.

Zamawiający określił dość krótki czas do złożenia ofert. 

Celem rzetelnej wyceny wnosimy jak wyżej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do 17.03.2021 r.



ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ TREŚCI SWZ

Zamawiającym działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 z późn. zm.), przedłuża termin składania 
ofert:

Jest: 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2021 r. o godz. 12:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2021 r o godz. 13:00.

Winno być: 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2021 r. o godz. 12:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2021 r o godz. 13:00.

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał następującej zmiany treści SWZ:
Zmiana w Rozdziale XII Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Jest:  
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 13 kwietnia 

2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 
się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 4, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Winno być: 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 

2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 
się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
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