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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. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, 

zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej: „SIWZ”. 

 

1. Załącznik nr 1c do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część III, Rozdział 

III ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

4) „Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż ……  godzin (kryterium oceny ofert) od 

momentu zgłoszenia awarii przez 7 dni w tygodniu, przy czym maksymalny czas 

usunięcia awarii określa czas, podczas którego Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia awarii uniemożliwiającej nadawanie i odbieranie danych przez 

poszczególne punkty dostępu. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w 

wymaganym czasie Wykonawca powinien zastosować i eksploatować rozwiązanie 

zastępcze na własny koszt.” 

2. Załącznik nr 1d do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część IV, wiersz  

tabeli  pt: „Wymagane parametry jakościowe SLA”  otrzymuje brzmienie: 

Wymagane parametry 

jakościowe SLA 

9) Wykonawca zapewni dla Zamawiającego: 

a) punkt dostępowy do dokonywania zgłoszeń awarii łącza dostępny 

24h/7dni. Punkt dostępowy umożliwi dokonywanie zgłoszeń przez 

Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, fax-u i linii 

telefonicznej. 

b) gwarancję dostępności łącza na poziomie 99,9 % 1), 

http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/89839/Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ-Czesc-3-Zalacznik-nr-1c-do-SIWZ-lacze-ASG_GBDOT.pdf
http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/89839/Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ-Czesc-3-Zalacznik-nr-1c-do-SIWZ-lacze-ASG_GBDOT.pdf


d) czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 4 godziny 2), 

e) gwarancję usunięcia awarii łącza w ciągu ……. godzin od przyjęcia 

Zgłoszenia (kryterium oceny ofert) 4). 

 

3. Załącznik nr 1e do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część V, Rozdział 

III ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

5) Czas usunięcia awarii, określający okres czasu od zgłoszenia awarii do skutecznego 

przywrócenia przez Wykonawcę dostępności łącza określa się na nie dłuższy niż …. 

godzin (kryterium oceny ofert) przez 7 dni w tygodniu; 

4.Zamawiający zmienia treść rozdziału XIII ust 4 c SIWZ- 

Było:  

c)Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy  otrzyma 40 punktów,  

-ocena kryterium  maksymalny czas usunięcia awarii (R) będzie dokonywana  

na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; 

-Ocena na podstawie podanego przez Wykonawcę maksymalnego czasu usunięcia 

awarii. Maksymalny czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 8 h). 

 

                  Punkty będą przyznawane w oparciu o poniższą macierz. 

Lp. Maksymalny czas usunięcia awarii Liczba punktów 

1. 8 h  0 

2. 6 h 20 

3. 4 h 40 

 

Dodanie maksymalnego czasu usunięcia awarii (ilości godzin) krótszego niż 4 

godziny nie skutkuje otrzymaniem większej ilości punktów. Dodanie (ilości 

godzin)maksymalnego czasu usunięcia awarii dłuższego niż 8 godzin, w sposób 

niejednoznaczny np. od 4- do 6 godzin  lub brak podania maksymalnego czasu 

usunięcia awarii (ilości godzin) w formularzu ofertowym będzie skutkować 

odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, 

wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem: 

P = PC + PR 

gdzie: 

P – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta, 

PC – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta za kryterium cena 

(C), 

http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/89839/Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ-Czesc-3-Zalacznik-nr-1c-do-SIWZ-lacze-ASG_GBDOT.pdf


PR – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana ofert za kryterium 

maksymalny  czas usunięcia awarii (R). 

Jest: 

c)Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas usunięcia awarii  otrzyma 40 punktów,  

-ocena kryterium  maksymalny czas usunięcia awarii (R) będzie dokonywana  

na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; 

-Ocena na podstawie podanego przez Wykonawcę maksymalnego czasu usunięcia 

awarii. Maksymalny czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 5 h). 

 

                  Punkty będą przyznawane w oparciu o poniższą macierz. 

Lp. Maksymalny czas usunięcia awarii Liczba punktów 

1. 5 h  0 

2. 4 h 20 

3. 3 h 40 

 

Dodanie maksymalnego czasu usunięcia awarii (ilości godzin) krótszego niż 3 

godziny nie skutkuje otrzymaniem większej ilości punktów. Dodanie (ilości 

godzin)maksymalnego czasu usunięcia awarii dłuższego niż 5 godzin, w sposób 

niejednoznaczny np. od 5- do 3 godzin  lub brak podania maksymalnego czasu 

usunięcia awarii (ilości godzin) w formularzu ofertowym będzie skutkować 

odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, 

wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem: 

P = PC + PR 

gdzie: 

P – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta, 

PC – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta za kryterium cena 

(C), 

PR – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana ofert za kryterium 

maksymalny  czas usunięcia awarii (R). 

 

            Zamawiający zmienia również załącznik nr 2 do SIWZ-formularz ofertowy który  

umieszcza na stronie.  

  

 Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 15.11.2017 r. o godz. 12:00. 

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.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

 

        Grażyna Kierznowska 

 

 

  


