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Warszawa, 04.01.2017 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Dostawa usług serwisowych 
dla infrastruktury sprz ętowej zasilania serwerowni w CODGiK”,  
nr referencyjny: BO-ZP.2610.44.2016.IZ 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Wspólnej 2, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

W załączniku nr 1 do SWIZ w punkcie 3.1 podano wymaganie" Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania l przeglądu serwisowego w ramach umowy" 
Czy przegląd UPSów ma obejmować pomiar rezystancji Rw imapięć Udc wszystkich 
modułów bateryjnych? 
Czy podczas przeglądu jest możliwe przełączenie krytycznych odbiorów serwerowni na 
zewnętrzny bypass serwisowy bezprzerwowo? 
Czy przegląd techniczny UPSów można wykonywać w godzinach 8.15 - 16.15? 

Odpowiedź: 

Przegląd UPSów  ma  obejmować pomiar  rezystancji  i napięć wszystkich  modułów 
bateryjnych. Podczas przeglądu jest możliwe przełączenie krytycznych odbiorów serwerowni 
na zewnętrzny bypass serwisowy bezprzerwowo.  
Przegląd techniczny UPSów można wykonywać w godzinach pracy CODGiK czyli 7.15 - 
15.15 

Pytanie 2: 

W załączniku nr 1 do SWIZ w punkcie 3.2 a) podano wymaganie, że "Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania l przeglądu serwisowego w ramach umowy" 
Czy przegląd agregatu obejmuje wymianę: płynu chłodzącego, oleju silnikowego, kompletu 
filtrów: powietrza, paliwa i oleju, wymianę akumulatora, uzupełnienie paliwa w zbiorniku? 
 

Odpowiedź: 

Przegląd agregatu obejmuje wymianę: płynu chłodzącego, oleju silnikowego, kompletu 
filtrów: powietrza, paliwa i oleju oraz wykonanie innych czynności przewidzianych przez 
producenta agregatu dla obsługi okresowej. 
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Pytanie 3: 

W punkcie 3.2 b) Załącznika nr 1 do SWIZ podano wymaganie "Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia comiesięcznych wizyt serwisu w celu wykonania uruchomienia 
kontrolnego agregatu na co najmniej 60 min pracy agregatu pod obciążeniem" 
Czy użytkownik pod pojęciem "pracy agregatu pod obciążeniem" ma na myśli istniejące, 
rzeczywiste obciążenie budynkowe agregatu? 
Czy comiesięczna próba pracy agregatu ma odbyć się w godzinach pracy Zamawiającego tzn. 
8.15-16.15? czy w innych godzinach? 
 

Odpowiedź: 

Pod  pojęciem  "pracy  agregatu  pod  obciążeniem"  Zamawiający ma  na  myśli  istniejące, 
rzeczywiste obciążenie budynkowe agregatu.  
Comiesięczna próba pracy agregatu ma odbyć się w godzinach pracy CODGiK czyli 7.15 - 
15.15 

Pytanie 4: 

W punkcie 3.2 e) podano wymaganie" W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia 
części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Wykonawca (dla 
poz. l powyższej tabeli, dotyczy wyłącznie: panelu automatyki oraz osprzętu elektrycznego 
agregatu) " 
Proszę rozszerzyć pojęcie osprzęt elektryczny agregatu. Czy do osprzętu elektrycznego 
agregatu użytkownik zalicza: prostownik, alternator, grzałkę, automatykę żaluzji, pompę 
paliwową i automatykę sterowania pompy paliwowej, czujniki i termostaty pomiarowe? 
 

Odpowiedź: 

Do  osprzętu elektrycznego  agregatu Zamawiający zalicza:  prostownik,  alternator,  grzałkę,  
automatykę  żaluzji,  pompę  paliwową  i automatykę sterowania pompy paliwowej, czujniki  
i termostaty pomiarowe. Do  osprzętu elektrycznego  agregatu nie zalicza się generatora prądu 
przemiennego (prądnicy) agregatu. 

 

Pytanie 5: 

W nawiązaniu do postępowania przetargowego BO-ZP.2610.44.2016.IZ z dnia 29.12.2016r. 
na „Dostawę usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni  
w CODGiK” zwracamy się z pytaniem czy przewidują Państwo zorganizowanie wizji 
lokalnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje organizowania wizji lokalnej z uwagi na fakt, iż informacje  
o sprzęcie są dostępne na stronach producentów, których nazwy podane są w OPZ, a sama 
wizja nie wniesie żadnych nowych przydatnych Wykonawcy informacji. 
 

 
p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

- / - 

Aleksandra Jabłonowska 


