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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „ Dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania  

i klimatyzacji serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu  
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WYJAŚNIENIE 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 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 zapytania wraz z wyjaśnieniem: 

 

Pytanie : 

Zamawiający w rozdziale XIV SIWZ niniejszego postepowania wskazał, iż przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty będzie  kierować się następującymi kryteriami: ,,cena -90% i liczba 

prezentacji-10%”.Zamawiający opisał, iż ,,.za prezentację rozumie, że zostaną opisane przez 

Wykonawcę nowe wersje infrastruktury serwerowni i możliwy sposób ich implementacji  

u Zamawiającego. Prezentacja ma być przedstawiona w siedzibie Zamawiającego (max 4 

godziny).Pierwsza prezentacja zostanie przeprowadzona nie później niż 60 dni od dnia zawarcia 

umowy, druga prezentacja zostanie przeprowadzona nie wcześniej niż 15 dni przed zakończeniem 

umowy. Jednocześnie w formularzu ofertowym Wykonawca winien wskazać ilość 

przeprowadzonych prezentacji. W związku z powyższym ze względu na charakter i zakres 

przedmiotu niniejszego postępowania prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy 

Zamawiający podtrzymuje ten wymóg czy też jest to wyłącznie pomyłka pisarska i wymóg ten nie 

dotyczy niniejszego postepowania? Jeśli Zamawiający podtrzymuje ten wymóg  prosimy  

o doprecyzowanie w jakiej formie i z jakich dokładnie elementów winna składać się prezentacja 

by spełniła warunki postawione przez Zamawiającego. 

 

 

 

 



Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuję wymóg przeprowadzenia prezentacji opisanej w rozdziale XIV SIWZ: 

Prezentacje  przeprowadzone  będą  dla  grup  maksymalnie  4  osób.  Uczestnikami 

prezentacji  będą  wskazani  przedstawiciele  Zamawiającego. Zamawiający  przez 

prezentację  rozumie,  że  zostaną  opisane  przez  Wykonawcę  nowe  wersje 

infrastruktury  serwerowni i możliwy sposób ich implementacji u Zamawiającego. 

Prezentacja  ma  być  przedstawiona  w  siedzibie  Zamawiającego    (max    4  godziny).Pierwsza 

prezentacja zostanie przeprowadzona nie później niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, druga 

prezentacja zostanie przeprowadzona nie wcześniej niż 15 dni przed zakończeniem umowy 

Zamawiający jednocześnie informuję, ze nie jest to błąd pisarski. 
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