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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie usług dostępu do Internetu. 

 

 

 

 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 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1 

W imieniu XXXXXXX ponownie zwracam się z prośba o wyjaśnienia następującego zapisu projektu 

umowy: 

1.Zgodnie z par. 4 ust. 1 „Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca 

przeprowadzi na własny koszt, w terminie 2 dni roboczych od podpisania Umowy, test sprawności 

świadczenia usługi, w celu sprawdzenia, czy spełnia ona parametry techniczne i jakościowe określone 

w Umowie.” Tymczasem zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ OPZ w części 6, termin uruchomienia to 

minimum 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. W SIWZ zachodzi zatem sprzeczność 

poszczególnych postanowień. Ponadto wskazany w projekcie umowy termin wyklucza z udziału 

przetargu wykonawców nie posiadających w momencie składnia oferty infrastruktury w budynku 

Zamawiającego. Test sprawności świadczenia usługi powinien odbyć się na 2 dni robocze przed 

uruchomieniem łącza (tak jak mówi OPZ), a nie 2 dni po podpisaniu umowy. Proszę o korektę SIWZ 

i wprowadzenie jednoznacznego terminu uruchomienia usługi. 

 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów w dokumentacji przetargowej: 



1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Zamawiający wykreśla następujące punkty w części: INFORMACJE DODATKOWE Załącznika 

nr 1 do SIWZ - Część 6 (Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji ul. Wspólna 2 

w Warszawie) oraz Część 7 (Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla lokalizacji ul. Jana 

Olbrachta 94B w Warszawie): 

 Co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem przekazania uruchomionego dostępu do 

Internetu, Wykonawca powiadomi mailowo na adres …………………………… o gotowości 

do odbioru. 

 Komisyjny odbiór uruchomionego dostępu do Internetu nastąpi w dniu zadeklarowanym 

przez Wykonawcę i polegał będzie na stwierdzeniu zgodności parametrów i wymogów 

określonych przez Zamawiającego z faktycznie uruchomioną usługą pod względem 

poprawności działania. Z odbioru zostanie sporządzony Protokół Odbioru. W przypadku 

stwierdzenia wadliwości działania, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia 

dokona wykazanych w protokole poprawek. 

 Pozytywny odbiór Protokół Odbioru będzie podstawą do uruchomienia usługi dostępu do 

Internetu i początkiem do naliczania miesięcznych opłat abonamentowych. 

 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy 

1) § 4 ust. 1 

Jest: 

Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi na własny 

koszt, w terminie 2 dni roboczych od podpisania Umowy, test sprawności świadczenia usługi, 

w celu sprawdzenia, czy spełnia ona parametry techniczne i jakościowe określone w Umowie. 

Winno być: 

Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi na własny 

koszt, w terminie 2 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia usługi, test sprawności 

świadczenia usługi, w celu sprawdzenia, czy spełnia ona parametry techniczne i jakościowe 

określone w Umowie. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

 

Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Jest:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2020 r. o godz. 12:00 

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

 

 

 



Winno być:  

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2020 r. o godz. 12:00 

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

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

 

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
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