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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: -„Zakup usług serwisowych urządzeń IBM” BO-ZP.2610.16.2017.IZ 

 

 

 

 

 

ZMIANY  TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) informuje o zmianach: 

     

 

Było w rozdz. III SIWZ: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury 

sprzętowej i wsparcia na oprogramowanie. Dla urządzeń wymienionych w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu serwis, na 

warunkach nie gorszych niż oferowanych przez producenta sprzętu. Naprawa zostanie dokonana 

w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku uszkodzenia 

nośnika danych w stopniu takim, że nie będzie możliwa jego dalsza normalna eksploatacja, 

Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego nośnika danych na nowy. 

Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania, tzw. serwis proaktywny, w którego skład 

wchodzi: Analiza błędów oprogramowania wbudowanego (firmware, driver, BIOS). Analiza 

uaktualnień i modyfikacji oprogramowania wbudowanego (firmware, wersja BIOS, driver) dla 



urządzeń wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Instalacje zalecanego 

oprogramowania wbudowanego (firmware) wykonywane przynajmniej raz w roku w terminie 

wskazanym z min. 3 tygodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego. 

 

Jest w rozdz. III: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej 

 i wsparcia na oprogramowanie, wyspecyfikowanych w OPZ. 

     

 

 

Było w rozdz. XII SIWZ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2017 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 23.07.2017. 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 29.06.2017 r. o godz. 14:00 

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 29.06.2017. o godz. 14:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji 

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

4.Otwarcie ofert jest jawne. 

                                                                

                         GŁÓWNY GEODETA KRAJU  
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