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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1803-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
2021/S 001-001803

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 204-496685)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kulisiewicz
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Tel.:  +48 225631333
Faks:  +48 226283467
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.21.2020.BDG

II.1.2) Główny kod CPV
50320000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmująca 
serwis infrastruktury teleinformatycznej pracującej na potrzeby biurowe w siedzibach GUGiK w Warszawie przy: 
ul. Wspólnej 2, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B i w lokalu dodatkowym w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 
81 oraz serwis systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. Na 
infrastrukturę teleinformatyczną GUGiK składają się: serwery sieciowe, serwer telefonii analogowej, zespoły 
komputerowe PC, urządzenia peryferyjne, komputery przenośne (laptopy), tablety i inne urządzenia mobilne 
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oparte na systemie Android, osprzęt sieciowy, sprzęt pomocniczy, oprogramowanie: systemowe, użytkowe, 
zabezpieczające, antywirusowe, do zarządzania sprzętem, do inwentaryzacji i monitoringu infrastruktury IT oraz 
do zarządzania nią, system EZD, systemy finans.-księg. i kadr.-płac, syst. bankowości elektr., ISOBP Trezor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 204-496685

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi 19.1.2021, o godz. 14.00 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 
Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do 
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 
klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi 19.1.2021, o godz. 14.00 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 
Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. Otwarcie ofert następuje poprzez miniPortal. Otwarcie ofert 
jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć.
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmująca 
serwis infrastruktury teleinformatycznej pracującej na potrzeby biurowe w siedzibach GUGiK w Warszawie 
przy: ul. Wspólnej 2, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B, ul. Kruczej 38/44 i w lokalu dodatkowym w Lesznowoli 
przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz serwis systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania 
informacji niejawnych. Na infrastrukturę teleinformatyczną GUGiK składają się: serwery sieciowe, serwer 
telefonii analogowej, zespoły komputerowe PC, urządzenia peryferyjne, komputery przenośne (laptopy), tablety 
i inne urządzenia mobilne oparte na systemie Android, osprzęt sieciowy, sprzęt pomocniczy, oprogramowanie: 
systemowe, użytkowe, zabezpieczające, antywirusowe, do zarządzania sprzętem, do inwentaryzacji i 
monitoringu infrastruktury IT oraz do zarządzania nią, system EZD, systemy finans.-księg. i kadr.-płac, syst. 
bankowości elektr., ISOBP Trezor.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmująca 
serwis infrastruktury teleinformatycznej pracującej na potrzeby biurowe w siedzibach GUGiK w Warszawie przy: 
ul. Wspólnej 2, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B i w lokalu dodatkowym w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 
81 oraz serwis systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. Na 
infrastrukturę teleinformatyczną GUGiK składają się: serwery sieciowe, serwer telefonii analogowej, zespoły 
komputerowe PC, urządzenia peryferyjne, komputery przenośne (laptopy), tablety i inne urządzenia mobilne 
oparte na systemie Android, osprzęt sieciowy, sprzęt pomocniczy, oprogramowanie: systemowe, użytkowe, 
zabezpieczające, antywirusowe, do zarządzania sprzętem, do inwentaryzacji i monitoringu infrastruktury IT oraz 
do zarządzania nią, system EZD, systemy finans.-księg. i kadr.-płac, syst. bankowości elektr., ISOBP Trezor.
Numer sekcji: II.2.3
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce świadczenia usług
Zamiast:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawia przy: ul. Wspólnej 2, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B, ul. Kruczej 38/44 i w lokalu dodatkowym w 
Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81
Powinno być:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa przy: ul. Wspólnej 2, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B i w lokalu dodatkowym w Lesznowoli przy ul. 
Wojska Polskiego 81

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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