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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: ,,Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania 

infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT.  

BO-ZP.2610.10.2017.IZ.CAPAP.ZSIN-FAZA II.K-GESUT. 

 

 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 i 4  w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Numeracja pytań stanowi kontynuację z 26.05.2017 r. , 26.06.2017 r., 13.07.2017 r., 24.07.2017 r., 

27.07.2017 r. i 02.08.2017 r. 

 

Pytanie 426 – Dotyczy Rozdz. 7.8 Serwerownia 

7.8.1 Lokalizacja Warszawa.  

Zamawiający planuje rozbudowę serwerowni o dodatkowe pomieszczenie umożliwiające 

zainstalowanie sprzętu w ok. 12 szafach.  

Jednocześnie Zamawiający zapewnia, że pomieszczenie wyposażone będzie w niezbędną 

infrastrukturę zasilania, chłodzenia, gaszenia i okablowania strukturalnego oraz w szafy rack.  

OPZ pkt. 9.1 Obudowa blade, pkt. 9.2 Serwery Blade – 26 szt. Wymagania ogólne.  

Zamawiający oczekuje dostawy rozwiązania serwerowego z tzw. gęstym upakowaniem mocy. Ilość 

obudów typu blade (2 szt.) oraz wymagana ilość serwerów (26 szt.) powoduje, że pobór mocy po 

zainstalowaniu wspomnianych urządzeń i gęstość upakowania ciepła będzie wysoka. Prosimy  

o doprecyzowanie i potwierdzenie, czy pomieszczenie, w którym planowana jest instalacja nowego 

sprzętu serwerowego będzie wyposażone w niezbędną infrastrukturę zasilania oraz infrastrukturę 



 

chłodzenia zapewniająca możliwość instalacji serwerów typu blade w pojedynczej szafie rack  

z poborem mocy nie mniejszym niż 16kW (2 obudowy) i wymaganej wydajności urządzeń 

chłodniczych na poziomie nie mniejszym niż 48 000 BTU. Prosimy o doprecyzowanie do jakiej 

wielkości poboru mocy zasilającej (kW) i mocy chłodniczej (BTU) została zaplanowana 

infrastruktura dodatkowego pomieszczenia. Prosimy również o doprecyzowanie czy Zamawiający 

dysponuje dodatkowym miejscem do instalacji urządzeń będących przedmiotem dostawy 

wymienionych w pkt. 9 OPZ. Jeżeli tak prosimy o doprecyzowanie ilości wolnego miejsca (ilość 

szaf) oraz do jakiej wielkości poboru mocy zasilającej (kW) i mocy chłodniczej (BTU) jest możliwa 

instalacja urządzeń w szafach przeznaczonych do instalacji w miejscu dodatkowym? 

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

Odp. 426 

Zamawiający informuje, że  zaplanowanie rozmieszczenia poszczególnych dostarczanych 

elementów infrastruktury, zostanie ustalone z Wykonawcą na etapie przygotowywania „Planu 

instalacji i konfiguracji”. Rozmieszczenie elementów infrastruktury w poszczególnych szafach 

RACK uzależnione jest od rodzaju zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń. 

Pytanie 427 – Dotyczy Rozdz. 9.8 System operacyjny 

Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy systemy operacyjne MS Windows Server 2016 oraz 

External Connector Zamawiający oczekuje dostarczenia wsparcia producenta oprogramowania 

Software Assurace na okres 5 lat na te produkty? Standardowo firma Microsoft zapewnia w ramach 

zakupionej licencji patch'e i upgrade'y oprogramowania w wersji jaka została zakupiona, natomiast 

wsparcie Software Assurance pozwala na dostęp do najnowszej wersji produktu objętego 

wsparciem (może to być np. Windows Serwer 2020). 

Firma Microsoft dla swoich partnerów nie oferuje możliwości zakupu Software Assurance na okres 

5 lat. W zależności od typu dostarczanej licencji jest to 2 lub 3 lata, w związku z czym Wykonawcy 

nie mają możliwości poprawnego skalkulowania ceny Software Assurance na wymagany okres. 

Czy wobec powyższego Zamawiający zgodzi się na rezygnację z obowiązku dostarczania licencji 

MS Windows Server razem z Software Assurance? 

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

Odp. 427 

Zamawiający w udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 373, opublikowanej w dniu 27.06.2017r., 

zawarł nast. informacje: 



 

„Zamawiający zaakceptuje dostarczenie wsparcia na 36 miesięcy, a następnie jego odnowienie do 

okresu wskazanego w formularzu ofertowym poprzez wykupienie dalszego wsparcia technicznego 

przed upływem okresu 36 miesięcy.” 

W przypadku gdy Wykonawca dostarczy systemy operacyjne MS Windows Server 2016 oraz 

External Connector, Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z obowiązku dostarczania 

licencji MS Windows Server razem z Software Assurance. 

Pytanie 428 – Dotyczy Zał. 3 do SIWZ "Formularz ofertowy" 

Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY" w rozdziale IV, pkt. 6 

zawarł informację o wymaganym oświadczeniu: „oświadczam, iż zamierzam powierzyć/nie 

zamierzam powierzyć* podwykonawcom części zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1  

do Formularza ofertowego" 

Jednocześnie w ogłoszonej w dniu 27.07.2017 zmianie treści SIWZ, Zamawiający usunął zapis  

w Rozdziale III SIWZ pkt.13 o brzmieniu „13. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp, Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców - zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego". 

Zwracamy uwagę, że w dokumentacji przetargowej brakuje załącznika nr 1 do Formularza 

ofertowego. 

Prosimy zatem o wyjaśnienie czy ww. załącznik należy sporządzić samemu i załączyć go do 

formularza ofertowego, czy też nie? Jeśli zgodnie z intencją Zamawiającego ww. załącznik jest 

zbędny wnosimy o usunięcie zapisu „oświadczam, iż zamierzam powierzyć/nie zamierzam 

powierzyć* podwykonawcom części zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza 

ofertowego" z formularza ofertowego. 

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

Odp. 428 

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm Podwykonawców – Zamawiający wymaga aby Wykonawca określił 

podwykonawców w części II lit. D – Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

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

W załączniku nr 3 do SIWZ wzór formularza ofertowego. 

Jest: 

 



 

6. oświadczam, iż zamierzam powierzyć/nie zamierzam powierzyć* podwykonawcom części 

zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego 

Winno być: 

6. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego w zakresie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam, że 

zamierzam powierzyć*/ nie zamierzam powierzyć* podwykonawcom części zamówienia 

zgodnie z częścią II lit. D JEDZ-a. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ poprzez jego 

anulowanie i dodanie nowego załącznika nr 3 do SIWZ pod zmianach. 

 

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

Było w rozdz. XII SIWZ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2017 r. o godz. 12:00 

2. 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. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

Jest w rozdz. XII SIWZ:: 

1.Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2017 r. o godz. 12:00 

2.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. 

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

4.Otwarcie ofert jest jawne.                             

                         

                                                              Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju 

                                                          Dyrektor Generalny  

                                                      /-/ 

                                                          Marcin Wójtowicz 


