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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Świadczenie usług wsparcia 

pogwarancyjnego dla urządzeń HP”. 

 

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 zapytań 

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

  

Pytanie 1 

Pytanie do Załącznik 1. Pkt.1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług serwisowych dla 

infrastruktury sprzętowej i oprogramowania w którym zamawiający dopuszcza oferowanie 

produktów równoważnych do wymagań z SIWZ, przy zachowaniu projektowej funkcjonalności. 

Natomiast w pkt. 2.1 w ppkt. 5  

Zamawiający opisuje „Wsparcie techniczne (m.in. reakcja i czas naprawy)może być realizowane 

bezpośrednio przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zapewnia wykupienie gwarancji 

producenta na okres wskazany w ofercie” Czy intencją Zamawiającego jest wykupienie kontraktu 

serwisowego na wszystkie urządzenia zawarte w załączniku 1 na supporcie odpowiadającym 

wymaganiom Zamawiającego? 

 

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

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia oczekuje zapewnienia producenckiej usługi 

wsparcia pogwarancyjnego dla urządzeń HP użytkowanych w SIG, a wyspecyfikowanych  

w Załączniku 1 do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia, Rozdział 2.1 Serwis urządzeń HP  i na 

zasadach opisanych w SOPZ. 



Pytanie 2 

Do kiedy ma obowiązywać umowa? W SIWZ wskazana jest data 31.12.2020 r. , natomiast we 

wzorze umowy do 31.05.2020 r.  

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż zmienił treść załącznika nr 2 

SIWZ – wzór umowy: 

Zmiana:  

W załączniku nr 2 do SIWZ jest: 

§ 1.  

Przedmiot umowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usługi wsparcia pogwarancyjnego przez 

okres od dnia zawarcia Umowy do 31.05.2020 r., dla produktów wyszczególnionych  

w załączniku nr 1 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”).   

Winno być: 

§ 1.  

Przedmiot umowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usługi wsparcia pogwarancyjnego przez 

okres od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2020 r., dla produktów wyszczególnionych  

w załączniku nr 1 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”).   

 

Pytanie 3 

Podana wartość końcowa supportu w pkt. 2.1 jest datą końca suportu świadczonego przez 

producentów sprzętu, czy terminem w którym zakończyła lub zakończy się pogwarancyjna umowa 

z innym wykonawcą?  

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

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że podana w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis 

zamówienia, Rozdział 2.1 Serwis urządzeń HP, Data końcowa suportu dotyczy producenckiej 

usługi wsparcia gwarancyjnego dla urządzeń HP użytkownych w SIG. 

 

Pytanie 4 

Czy podane urządzenia w tabeli 2.1 są w pełni sprawne?  

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

Odpowiedź:  

Zamawiający nie potwierdza, że podane w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis 

zamówienia, Rozdział 2.1 Serwis urządzeń HP urządzenia są w stanie pełnej sprawności 

technicznej. Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia podlegają ciągłej eksploatacji i część 

podzespołów tych urządzeń jest uszkodzona, a do momentu zawarcia umowy mogą wystąpić 



kolejne awarie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 15.05.2019 r., wiedział  

o następujących uszkodzeniach urządzeń objętych przedmiotowym postępowaniem: 

1. Dla pozycji nr 18, Serwery Blade HP BL660c Gen8 10/20Gb FLB CTO Blade, Numer 

Seryjny CZJ5270BRD – uszkodzone dwa moduły pamięci DIMM 32GB P/N 712384-081 

2. Dla pozycji nr 19, Serwery Blade HP BL660c Gen8 10/20Gb FLB CTO Blade, Numer 

Seryjny CZJ5270BRC – uszkodzone dwa moduły pamięci DIMM 32GB P/N 712384-081 

 

Pytanie 5 

Prosimy o podanie konfiguracji urządzeń z uwzględnieniem ilości i rodzajów dysków twardych, 

pamięci RAM.  

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

Odpowiedź:  

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, informacje na temat sprzętu przedstawione w tabeli w 

Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia, Rozdział 2.1 Serwis urządzeń HP, są 

wystarczające do uzyskania wyceny oraz złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.  

 

Pytanie 6 

W pkt. 7 Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ jest zapis „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

dokumentów (tj. certyfikat asysty technicznej potwierdzony przez producenta lub kopie 

dokumentów potwierdzających legalność kanałów dystrybucyjnych dostarczonego przedmiotu 

Umowy) potwierdzających zapewnienie Zamawiającemu wsparcia na wyspecyfikowane produkty 

w terminie określonym w ofercie Wykonawcy”. Prosimy o wyjaśnienie jak ma się to do zapisu  

w pkt. 2.1 w ppkt. 5 „Wsparcie techniczne (m.in. reakcja i czas naprawy) może być realizowane 

bezpośrednio przez Wykonawcę.  

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

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia oczekuje zapewnienia producenckiej usługi 

wsparcia pogwarancyjnego dla urządzeń HP użytkowanych w SIG, a wyspecyfikowanych  

w Załączniku 1 do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia, Rozdział 2.1 Serwis urządzeń HP  i na 

zasadach opisanych w SOPZ. 

Na potwierdzenie powyższego, zgodnie z pkt. 7, Rozdział 2.1 Serwis urządzeń HP Załącznika nr 1 

do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

dokumentów  (tj. certyfikat asysty technicznej potwierdzony przez producenta lub kopie 

dokumentów potwierdzających legalność kanałów dystrybucyjnych dostarczonego przedmiotu 

Umowy) potwierdzających zapewnienie Zamawiającemu wsparcia na wyspecyfikowane produkty 

w terminie określonym w ofercie  

Wykonawcy. 



Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem pkt. 5, Rozdział 2.1 Serwis urządzeń 

HP Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia, nie wymaga świadczenia usług 

interwencyjnych bezpośrednio przez pracowników producenta sprzętu.  

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

 

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

Jest:  

1.Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2019 r. o godz. 12:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 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 21.05.2019 r. o godz. 12:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2019 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 

                                                                                               /-/ 

               dr hab. inż.  Waldemar Izdebski 


