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WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

zwana dalej: „specyfikacją” 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie 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 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą 

Pzp”, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy: Opisu Przedmiotu Zamówienia ( rozdz. IV ust. 2 lit. a) i b) SIWZ) oraz Załącznika 

nr 2 do SIWZ-Wzór Umowy § 1 ust.1.pkt 2) lit. a) i b). 

Przedmiotem Zamówienia jest między innymi zapewnienie świadczenia usługi Asysty 

Technicznej i Konserwacji (ATIK) dla oprogramowania dostarczonego w ramach 

Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM) i Modułu SDI w okresie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy z zachowaniem ciągłości usług ATiK w ramach zamówienia podstawowego 

oraz w ramach opcji: również świadczenia ww. usług w okresie 6 miesięcy z zachowaniem 

ciągłości usługi ATiK. Wykonawca wskazuje, że producenci oprogramowania standardowego 

UMM i Modułu SDI (Safe Software FME, Indigo, Hexagon Geospatial) wymagają 

zapewnienia wykupienia usług ATiK z zachowaniem ich ciągłości, co oznacza, że zakup 

kolejnego ATiK wymaga pokrycia kosztów okresu, w którym Zamawiający nie posiadał 

usług ATiK. Należy zwrócić uwagę, że Zamawiający już od lipca 2018 r. nie posiada 

wykupionych usług ATiK, przez co wykonawcy zobowiązani będą do wykupienia usług 

ATiK na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a dodatkowo do pokrycia kosztu za 

okres, w którym usługa ta faktycznie nie była zapewniona.  

Wobec powyższego, proszę o informację czy Zamawiający przewidział konieczność 

wykupienia również usług ATiK w okresie, w którym usługa ta faktycznie nie była 



zapewniona tj. od 1 lipca 2018 r. do dnia zawarcia umowy i koszt wykupienia usługi ATiK 

należy za ten okres skalkulować w ofercie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisem w § 1 ust. 1 pkt. 2 załącznika nr 2 do SIWZ – 

Wzór umowy, iż przedmiotem zamówienia jest: 

1) zapewnienie świadczenia usługi Asysty Technicznej i Konserwacji [..] dla 

oprogramowania dostarczonego w ramach Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM)  

i Modułu SDI: 

a) w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zachowaniem ciągłości usługi Asysty 

Technicznej i Konserwacji w ramach zamówienia podstawowego, 

b) w okresie 6 miesięcy z zachowaniem ciągłości usługi Asysty Technicznej 

i Konserwacji w ramach prawa opcji. 

Pytanie 2:  

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ –Wzór Umowy § 12 

Prosimy o wskazanie okresu obowiązywania zapisów o poufności danych i informacji, 

regulowanych w ww. zapisie umowy. 

Brak wskazania takiego okresu nie daje Wykonawcy możliwości oszacowania kosztu 

realizacji i ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Wobec powyższego, proszę o odpowiednią zmianę Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. wzoru 

umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy o poufności danych i informacji, zawarte w § 12 załącznika 

nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, są bezterminowe. 
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