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ZMIANY i WYJAŚNIENIA 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 i 4 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 zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Numeracja pytań stanowi kontynuację z 26.05.2017 r. i 26.06.2017 r. 

 

Pytanie 404 – Dotyczy Rozdziałów 9.12.1 Przełączniki Data Center LAN typu SPINE, 9.12.2 

Przełączniki Data Center LAN typu LEAF 

pkt 7 

„Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM. 

Ilość zainstalowanej pamięci RAM powinna zapewniać prawidłową pracę urządzenia oraz 

oprogramowania.” 



 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mówiąc o wielkości pamięci Flash 2GB i pamięci RAM 

2GB rozumie ciągły rozmiar pamięci wbudowanej w urządzenie na stałe w procesie produkcyjnym 

w fabryce i niedostępnej z zewnątrz urządzenia? 

Odp. 404 

Zamawiający mówiąc o wielkości pamięci Flash 2GB i pamięci RAM 2GB rozumie ciągły rozmiar 

pamięci wbudowanej w urządzenie na stałe. 

Pytanie 405 – Dotyczy Odpowiedzi na pytanie numer 341 

„Zamawiający informuje, że dla Oprogramowania ITSM i narzędzi wspierających (monitorowania) 

dopuszcza zachowanie odpowiedniego poziomu wysokiej dostępności tych narzędzi na poziomie 

wirtualizatora”. 

I w kontekście narzędzi wspomagających: Narzędzie do przechowywania, wizualizacji, 

wyszukiwania i analizy logów czy zapisy: 

„Oprogramowanie musi posiadać opcję pracy klastrowej w celu zabezpieczenia danych przed utratą 

w momencie uszkodzenia jednego węzła” 

„Oprogramowanie musi być dostarczone wraz z wszystkimi komponentami koniecznymi do jego 

uruchomienia, działania i bezterminowego korzystania z wszystkich wymienionych i opisanych w 

tym dokumencie funkcjonalności.” 

Czy można je potraktować, że funkcja pracy w klastrze jest opcjonalna tzn. można ją dokupić w 

przyszłości a redundancja (odporność systemu na uszkodzenia i utratę logów) będzie realizowana w 

warstwie wirtualizacji i storage (zabezpieczenie maszyn wirtualnych na poziomie wirtualizatora, 

archiwizacja konfiguracji w niezależnych miejscach itd.). 

 

Odp. 405 

Zamawiający informuje, że funkcja pracy w klastrze jest opcjonalna tzn. można ją dokupić w 

przyszłości a redundancja (odporność systemu na uszkodzenia i utratę logów) będzie realizowana w 

warstwie wirtualizacji i storage (zabezpieczenie maszyn wirtualnych na poziomie wirtualizatora, 

archiwizacja konfiguracji w niezależnych miejscach itd.). 

Pytanie 406 – Dotyczy Odpowiedzi na pytanie numer 158 

dot. rozdz. 9.13.2. 

Zamawiający określił  szacowaną wydajność rozwiązania na poziomie 15.000 EPS (liczba zdarzeń 

na sekundę). Ponieważ wartość EPS nie jest zwyczajowo przyjmowaną wielkością w przypadku 

określania ruchu Netflow, proszę o informację czy wielkość określana jako EPS jest równoważna 

ilości flowów na sekundę czyli FPS? Jeśli nie to proszę podać oczekiwaną wydajność FPS. 

Odp. 406 

Zamawiający informuje, że na potrzeby przedmiotowego postępowania można przyjąć, że wielkość 

określana jako EPS jest równoważna ilości flowów na sekundę czyli FPS. 

Pytanie 407 – Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy 



 

W tabeli, służącej do wyliczenia wartości brutto Usługi utrzymania infrastruktury SIG – punkt nr 2 

Formularza ofertowego, Zamawiający w odnośniku ** pisze „wartość wynagrodzenia należy 

skalkulować z uwzględnieniem § 5 ust. 17 Umowy, tzn. należy uwzględnić wartość za świadczenie 

usługi utrzymania zwiększoną o 30%.”  Prośmy o doprecyzowanie jaką cenę należy przyjąć przy 

wypełnianiu tabeli -  czy cenę bazową, czy powiększoną o 30% zgodnie z § 5 ust. 15 Umowy? 

Jednocześnie zwracamy uwagę na błąd w w/w odnośniku, zamiast § 5 ust. 17 Umowy, powinno być 

§ 5 ust. 15 Umowy. 

Odp. 407 

Zamawiający informuje, że w tabeli, służącej do wyliczenia wartości brutto Usługi utrzymania 

infrastruktury SIG (punkt nr 2 Formularza ofertowego), jako cenę jednostkową należy przyjąć 

wartość miesięcznej usługi utrzymania powiększoną o 30%, tj. wynagrodzenie za okres faktycznego 

świadczenia usługi utrzymania od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu 

Odbioru Dostawy.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wartość brutto za realizację usługi utrzymania w okresie 

16 m-cy służy wyłącznie do porównania ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej w 

kryterium oceny ofert, jakim jest cena. 

W pkt 2 załącznika nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„** wartość wynagrodzenia należy skalkulować z uwzględnieniem § 5 ust. 17 Umowy, tzn. należy 

uwzględnić wartość za świadczenie usługi utrzymania zwiększoną o 30%.” 

Jest: 

„** wartość wynagrodzenia należy skalkulować z uwzględnieniem § 5 ust. 15 Umowy, tzn. należy 

uwzględnić wartość za świadczenie usługi utrzymania zwiększoną o 30%.” 

W § 5 ust. 15 Wzoru Umowy zmienia się zapis: 

Było: 

„Podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu Odbiór Dostawy stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Umowy będzie podstawą do zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia za 

świadczenie usługi utrzymania o 30% licząc od kwoty wskazanej w ust. 1 pkt. 2.” 

Jest: 

„Podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu Odbiór Dostawy stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Umowy będzie podstawą do zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia za 

świadczenie usługi utrzymania o 30% licząc od kwoty wskazanej w ust. 1 lit. a) pkt. 2) lit. A.” 

Pytanie 408 – Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy par. 5 pkt. 2/SOPZ 

Czy popisanie Protokół Odbioru Dostawy na podstawie którego ma być wystawiona faktura za 

infrastrukturę nastąpi : 

- (1) po realizacji przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań określonych w rozdziale 10 (włącznie z 

migracją danych z obecnie posiadanego przez Zamawiającego środowiska) czy też  



 

- (2) zgodnie z rozdziałem 9 SOPZ „Procedura przekazania oraz odbioru przedmiotu dostawy 

(infrastruktura sprzętowa wraz z oprogramowaniem)” pkt.4 „Po zainstalowaniu i podstawowym 

skonfigurowaniu wszystkich dostarczonych elementów infrastruktury, w stopniu umożliwiającym 

potwierdzenie spełnienia wymagań określonych”, czyli przed migracją danych, testami i 

przekazaniem dokumentacji.  

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości gdyż moment podpisania Protokołu Odbioru Dostawy ma 

znaczący wpływ na wartość oferty, ponieważ jest momentem w którym Wykonawca może wystawić 

fakturę za dostarczony sprzęt i oprogramowanie oraz ma wpływ na okres świadczenia wsparcia 

technicznego. 

Odp. 408 

Zamawiający informuje, że podpisanie Protokołu Odbioru Dostawy uwarunkowane jest przejściem 

procedury opisanej w rozdziale 9 SOPZ „Procedura przekazania oraz odbioru przedmiotu dostawy 

(infrastruktura sprzętowa wraz z oprogramowaniem)”. 

Pytanie 409 – Dotyczy Tabela 9. Zestawienie odpowiedzialności wykonawcy w ramach 

operacyjnego utrzymania i eksploatacji infrastruktury, Rozdz. 9 Dostawa infrastruktury i 

oprogramowania 

Prosimy o wyjaśnienie za jakie czynności będzie odpowiedzialny Wykonawca w zakresie 

świadczenia usługi wsparcia technicznego, a za jakie w zakresie utrzymania, gdyż w dokumentacji 

brak jest rozdzielenia obu zakresów co potencjalnie będzie powodowało rozproszenie 

odpowiedzialności pomiędzy Wykonawców i uniemożliwiało realizację zakładanych przez 

Zamawiającego parametrów SLA.  

Czy zapisy SIWZ należy interpretować w taki sposób, że usługa wsparcia technicznego zdefiniowana 

w rozdziale 9 SOPZ to zapewnienie wyłącznie naprawy uszkodzonego sprzętu oraz zapewnienie 

prawa do pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania, sygnatur bezpieczeństwa oraz 

firmware udostępnionego przez producenta sprzętu zgodnie z SLA określonym w SOPZ? W związku 

z tym czy w przypadku awarii sprzętowej Wykonawca świadczący wsparcie techniczne dostarczy 

komponenty konieczne do naprawy, a Wykonawca świadczący utrzymanie dokonana wymiany 

uszkodzonych elementów, zainstaluje i jeśli będzie taka potrzeba zaktualizuje firmware, przywróci 

dane konfiguracyjne i dane z backup’u zgodnie z zapisami Tabeli 9 SOPZ - Zestawienie 

odpowiedzialności wykonawcy w ramach operacyjnego utrzymania i eksploatacji infrastruktury? 

Odp. 409 

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest odpowiedzialny zarówno w zakresie świadczenia usługi 

wsparcia technicznego (na warunkach .opisanych w rozdz. 9 sekcja „Szczegółowe warunki wsparcia 

technicznego  dla wszystkich wyspecyfikowanych w rozdziale 9 elementów infrastruktury:”) oraz za 

świadczenie usług utrzymania infrastruktury (na warunkach opisanych w tabeli 9). 

W przypadkach, gdy Zamawiający ma zawartą umowę ze Stroną Trzecią obejmującą wsparcie 

techniczne na dostarczane w ramach rozwoju elementy infrastruktury programowo-sprzętowej 

(rozumianej jako: infrastruktura sprzętowa, oprogramowanie systemowe, standardowe i 



 

narzędziowe)  odpowiedzialność za realizację całości lub części ww. czynności (o charakterze 

aktualizacji, testowania, konfiguracji lub instalacji aplikacji, środowisk lub sprzętu) będzie miała 

odpowiednia  Strona Trzecia. W przypadku realizacji czynności przez Stronę Trzecią Wykonawca 

jest odpowiedzialny za określenie ram dla działań podmiotu realizującego czynność, koordynację 

jego działań, sprawowanie nadzoru nad realizowaną czynnością oraz wsparcie odbioru realizacji 

czynności. 

Pytanie 410 – Dotyczy ilości ticketów. 

W zakresie realizacji funkcji Service Desk jest obsługa zgłoszeń i zarządzanie zmianami, incydentami 

i problemami. Zamawiający deklaruje, że obecna skala zgłoszeń wynosi ok. 3000 rocznie i ok. 2000 

zmian utrzymaniowych. 

Czy w tych liczbach zawarte są również ilości incydentów i problemów? 

Odp. 410 

Zamawiający informuje, że w skali ok. 3000 zgłoszeń rocznie zawarte są również ilości incydentów 

i problemów. 

Pytanie 411 – Dotyczy Rozdziału 9.2.1 Serwery blade i Załącznik nr 3a – wzór formularza 

technicznego 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wymaganiami serwerów blade pomiędzy SOPZ a 

wzorem formularza technicznego. W SOPZ Zamawiający wymaga aby każdy z dostarczony 

serwerów musi spełniać wymagania zawarte w tabeli 9.2.2.1 w tym m.in. posiadać [pkt.6] „minimum 

2 Interfejsy sieciowe 20GbE lub minimum 4 interfejsy sieciowe 10GbE”. We wzorze formularza 

technicznego natomiast pojawiają się wymagania dla dwóch konfiguracji serwerów, gdzie w jednej 

wymaganie dotyczące interfejsów sieciowych [pkt.6] jest niższe niż to SOPZ, tj. „Minimum 2 

Interfejsy sieciowe 10GbE”. Prosimy zatem o sprostowanie wymagań dotyczących interfejsów 

sieciowych dla dostarczanych serwerów. Czy oferentów obowiązują wymagania znajdujące się w 

SOPZ czy we wzorze formularza technicznego? 

Odp. 411 

Zamawiający zmienia zapisy Załącznik nr 3a – wzór formularza technicznego: 

Punkt 3. Serwery blade - 20szt., wymaganie 6: 

Minimum 2 Interfejsy sieciowe 20GbE lub minimum 4 interfejsy sieciowe 10GbE. 

Pytanie 412 – Dotyczy Odpowiedzi na pytania 357, 372, 373 

Czy Zamawiający przez prawo do pobierania i instalowania nowych wersji oprogramowania systemu 

operacyjnego MS Windows Server, rozumie prawo do pobierania i instalowania poprawek i 

aktualizacji dotyczących dostarczonej wersji oprogramowania, czy też rozumie prawo do pobierania 

i instalowania poprawek i aktualizacji dotyczących dostarczonej wersji oprogramowania wraz z 

prawem do uaktualnienia do najnowszej wersji dostarczonego produktu? 

Odp. 412 

Zamawiający przez prawo do pobierania i instalowania nowych wersji oprogramowania systemu 

operacyjnego MS Windows Server lub równoważnego, rozumie prawo do pobierania i instalowania 



 

poprawek i aktualizacji dotyczących dostarczonej wersji oprogramowania wraz z prawem do 

uaktualnienia do najnowszej wersji dostarczonego produktu. 

Pytanie 413 – Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

W §6 podpunkty 6-11, Zamawiający określa sposób naliczania kar związanych z Utrzymaniem, 

poprzez procentowe odniesienie do „kwoty łącznego wynagrodzenia brutto”. 

W bardzo zbliżony sposób zostało to przedstawione w poprzednich umowach utrzymaniowych 

GUGiK_SIG np.  BO-ZP.2610.46.2016.IZ, przy nieznacznej różnicy w zakresie przedmiotu 

Utrzymania.  

Można się zgodzić, że kary rosną, wraz z wzrostem kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, która 

wynika bezpośrednio z długości trwania kontraktu 6, 12 czy 24 miesiące.  

Natomiast uzależnienie wysokości kar od „kwoty łącznego wynagrodzenia brutto”, która ze względu 

na dostawę sprzętu i licencji  będzie około 10 razy większa od wartości brutto usługi Utrzymania, 

jest bardzo krzywdzące dla potencjalnych Oferentów. 

Biorąc pod uwagę poprzednie umowy Utrzymaniowe, Zamawiający powinien utrzymać podobny 

poziom wysokość kar, bez względu na konstrukcję postępowania.  Czy Zamawiający zgodzi się  na 

modyfikację Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, w jeden z poniższych sposobów: 

1) Wszystkie kary, które dotyczą usługi Utrzymania będą naliczane od maksymalnego 

wynagrodzenia brutto za faktycznie wykonane, w okresie obowiązywania Umowy, Usługi 

utrzymania. 

2) Odpowiednio dostosować sposób naliczania kar dotyczących usługi Utrzymania (obniżyć wartości 

procentowe), tak aby ich poziomy był bliższy tym z poprzednich kontraktów utrzymaniowych 

GUGIK_SIG. 

Odp. 413 
Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

W § 6 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wynikających z Umowy oraz OPZ z zastrzeżeniem pkt. 5 

– 17 – w wysokości 0,25 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;” 

Jest: 

„z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wynikających z Umowy oraz OPZ z zastrzeżeniem pkt. 5 

– 17 – w wysokości 0,125 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;” 

W § 6 ust. 1 pkt 2) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania świadczeń w ramach rękojmi lub gwarancji 

- wysokości 0,2 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” 

Jest: 



 

„z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania świadczeń w ramach rękojmi lub gwarancji 

- wysokości 0,05 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” 

W § 6 ust. 1 pkt 4) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku naruszenia pozostałych obowiązków przewidzianych w OPZ lub treści Umowy - 0,2% kwoty 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.” 

Jest: 

„w przypadku naruszenia pozostałych obowiązków przewidzianych w OPZ lub treści Umowy - 0,05% kwoty 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.” 

W § 6 ust. 1 pkt 5) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do świadczenia usług zgodnie z parametrami określonymi w 

Rozdziale nr 14 OPZ (Parametry obowiązujące Wykonawcę), w terminie określonym § 2 ust. 5 - 1% kwoty 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.” 

Jest: 

„w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do świadczenia usług zgodnie z parametrami określonymi w 

Rozdziale nr 14 OPZ (Parametry obowiązujące Wykonawcę), w terminie określonym § 2 ust. 5 – 0,2% kwoty 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.” 

W § 6 ust. 1 pkt 6) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku niezapewnienia wymaganych parametrów infrastruktury, o których mowa w rozdziale 14.1.1  

OPZ: 

a) 0,01% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty % wymaganej dostępności poniżej 

wymaganych parametrów dla oczekiwanych wartości tygodniowej i miesięcznej  

b) 0,005% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty % wymaganej dostępności poniżej 

wymaganych parametrów dla oczekiwanej wartości dziennej” 

Jest: 

„w przypadku niezapewnienia wymaganych parametrów infrastruktury, o których mowa w rozdziale 14.1.1  

OPZ: 

a) 0,005% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty % wymaganej dostępności poniżej 

wymaganych parametrów dla oczekiwanych wartości tygodniowej i miesięcznej  

b) 0,0025% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty % wymaganej dostępności 

poniżej wymaganych parametrów dla oczekiwanej wartości dziennej” 

W § 6 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu reakcji na incydent, o którym mowa w poz. 1 tabeli w 

rozdziale 14.2.1 Załącznika nr 1 do Umowy o priorytecie: 

a) krytycznym – 0,003%  kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą minutę opóźnienia; 



 

b) pilnym – 0,002% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą minutę opóźnienia; 

c) standardowym – 0,001% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia.” 

Jest: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu reakcji na incydent, o którym mowa w poz. 1 tabeli w 

rozdziale 14.2.1 Załącznika nr 1 do Umowy o priorytecie: 

a) krytycznym – 0,0003%  kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą minutę 

opóźnienia; 

b) pilnym – 0,0002% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą minutę opóźnienia; 

c) standardowym – 0,0001% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia.” 

W § 6 ust. 1 pkt 8) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu obsługi incydentów (dla incydentów przynależnych 

Wykonawcy), o którym mowa w poz. 2 tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ: 

a) krytycznych – 0,03% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

b) pilnych – 0,02% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

c) standardowych – 0,01% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia.” 

Jest: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu obsługi incydentów (dla incydentów przynależnych 

Wykonawcy), o którym mowa w poz. 2 tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ: 

a) krytycznych – 0,003% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

b) pilnych – 0,002% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

c) standardowych – 0,001% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia.” 

W § 6 ust. 1 pkt 11) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu opracowania i wdrożenia rozwiązania docelowego dla 

problemów, o których mowa w poz. 8 tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ – 0,01% kwoty łącznego wynagrodzenia 

brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;” 

Jest: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu opracowania i wdrożenia rozwiązania docelowego dla 

problemów, o których mowa w poz. 8 tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ – 0,003% kwoty łącznego wynagrodzenia 

brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;” 

W § 6 ust. 1 pkt 16) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu do oceny wniosku o zmianę, o którym mowa w poz. 16 

tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ dla zmian: 



 

a) pilnych – 0,003%  kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdą 

rozpoczętą minutę opóźnienia; 

b) normalnych – 0,003% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia;” 

Jest: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu do oceny wniosku o zmianę, o którym mowa w poz. 16 

tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ dla zmian: 

a) pilnych – 0,001%  kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdą 

rozpoczętą minutę opóźnienia; 

b) normalnych – 0,003% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia;” 

W § 6 ust. 1 pkt 17) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu obsługi zmiany, o którym mowa w poz. 17 tabeli w 

rozdziale 14.2.1  OPZ dla zmian: 

a) pilnych – 0,03% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

b) normalnych – 0,005% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

c) standardowych – 0,001% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia;” 

Jest: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu obsługi zmiany, o którym mowa w poz. 17 tabeli w 

rozdziale 14.2.1  OPZ dla zmian: 

a) pilnych – 0,003% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

b) normalnych – 0,001% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

c) standardowych – 0,0003% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia;” 

 

Zmiany w SIWZ i załącznikach do SIWZ 

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- 

oraz załączników: 

 

1. W pkt 2 załącznika nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy, zmienia się zapis: 

 

Było: 

 

** wartość wynagrodzenia należy skalkulować z uwzględnieniem § 5 ust. 17 Umowy, tzn. 

należy uwzględnić wartość za świadczenie usługi utrzymania zwiększoną o 30%. 

 

Jest: 

 

** wartość wynagrodzenia należy skalkulować z uwzględnieniem § 5 ust. 15 Umowy, tzn. 

należy uwzględnić wartość za świadczenie usługi utrzymania zwiększoną o 30%. 



 

 

2. W § 5 ust. 15 Wzoru Umowy zmienia się zapis: 

 

Było: 

 

Podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu Odbiór Dostawy stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Umowy będzie podstawą do zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia za 

świadczenie usługi utrzymania o 30% licząc od kwoty wskazanej w ust. 1 pkt. 2. 

 

Jest: 

 

Podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu Odbiór Dostawy stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Umowy będzie podstawą do zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia za 

świadczenie usługi utrzymania o 30% licząc od kwoty wskazanej w ust. 1 lit. a) pkt. 2) lit. A. 

 
3. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

W § 6 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wynikających z Umowy oraz OPZ z zastrzeżeniem 

pkt. 5 – 17 – w wysokości 0,25 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia;” 

Jest: 

„z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wynikających z Umowy oraz OPZ z zastrzeżeniem 

pkt. 5 – 17 – w wysokości 0,125 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia;” 

W § 6 ust. 1 pkt 2) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania świadczeń w ramach rękojmi lub 

gwarancji - wysokości 0,2 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia” 

Jest: 

„z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania świadczeń w ramach rękojmi lub 

gwarancji - wysokości 0,05 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia” 

W § 6 ust. 1 pkt 4) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku naruszenia pozostałych obowiązków przewidzianych w OPZ lub treści Umowy - 0,2% 

kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.” 

Jest: 



 

„w przypadku naruszenia pozostałych obowiązków przewidzianych w OPZ lub treści Umowy - 0,05% 

kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.” 

W § 6 ust. 1 pkt 5) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do świadczenia usług zgodnie z parametrami określonymi 

w Rozdziale nr 14 OPZ (Parametry obowiązujące Wykonawcę), w terminie określonym § 2 ust. 5 - 1% 

kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.” 

Jest: 

„w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do świadczenia usług zgodnie z parametrami określonymi 

w Rozdziale nr 14 OPZ (Parametry obowiązujące Wykonawcę), w terminie określonym § 2 ust. 5 – 

0,2% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.” 

W § 6 ust. 1 pkt 6) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku niezapewnienia wymaganych parametrów infrastruktury, o których mowa w rozdziale 

14.1.1  OPZ: 

a) 0,01% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty % wymaganej dostępności 

poniżej wymaganych parametrów dla oczekiwanych wartości tygodniowej i miesięcznej  

b) 0,005% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty % wymaganej dostępności 

poniżej wymaganych parametrów dla oczekiwanej wartości dziennej” 

Jest: 

„w przypadku niezapewnienia wymaganych parametrów infrastruktury, o których mowa w rozdziale 

14.1.1  OPZ: 

a) 0,005% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty % wymaganej dostępności 

poniżej wymaganych parametrów dla oczekiwanych wartości tygodniowej i miesięcznej  

b) 0,0025% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty % wymaganej 

dostępności poniżej wymaganych parametrów dla oczekiwanej wartości dziennej” 

W § 6 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu reakcji na incydent, o którym mowa w poz. 1 tabeli 

w rozdziale 14.2.1 Załącznika nr 1 do Umowy o priorytecie: 

a) krytycznym – 0,003%  kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą minutę 

opóźnienia; 

b) pilnym – 0,002% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą minutę 

opóźnienia; 

c) standardowym – 0,001% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia.” 

Jest: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu reakcji na incydent, o którym mowa w poz. 1 tabeli 

w rozdziale 14.2.1 Załącznika nr 1 do Umowy o priorytecie: 



 

a) krytycznym – 0,0003%  kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą minutę 

opóźnienia; 

b) pilnym – 0,0002% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą minutę 

opóźnienia; 

c) standardowym – 0,0001% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia.” 

W § 6 ust. 1 pkt 8) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu obsługi incydentów (dla incydentów 

przynależnych Wykonawcy), o którym mowa w poz. 2 tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ: 

a) krytycznych – 0,03% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia; 

b) pilnych – 0,02% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia; 

c) standardowych – 0,01% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia.” 

Jest: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu obsługi incydentów (dla incydentów 

przynależnych Wykonawcy), o którym mowa w poz. 2 tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ: 

a) krytycznych – 0,003% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia; 

b) pilnych – 0,002% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia; 

c) standardowych – 0,001% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia.” 

W § 6 ust. 1 pkt 11) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu opracowania i wdrożenia rozwiązania 

docelowego dla problemów, o których mowa w poz. 8 tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ – 0,01% kwoty 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;” 

Jest: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu opracowania i wdrożenia rozwiązania 

docelowego dla problemów, o których mowa w poz. 8 tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ – 0,003% kwoty 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;” 

W § 6 ust. 1 pkt 16) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu do oceny wniosku o zmianę, o którym mowa w 

poz. 16 tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ dla zmian: 

a) pilnych – 0,003%  kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1 za 

każdą rozpoczętą minutę opóźnienia; 



 

b) normalnych – 0,003% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia;” 

Jest: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu do oceny wniosku o zmianę, o którym mowa w 

poz. 16 tabeli w rozdziale 14.2.1  OPZ dla zmian: 

a) pilnych – 0,001%  kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1 za 

każdą rozpoczętą minutę opóźnienia; 

b) normalnych – 0,003% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia;” 

W § 6 ust. 1 pkt 17) załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, zmienia się zapis: 

Było: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu obsługi zmiany, o którym mowa w poz. 17 tabeli 

w rozdziale 14.2.1  OPZ dla zmian: 

a) pilnych – 0,03% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia; 

b) normalnych – 0,005% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia; 

c) standardowych – 0,001% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia;” 

Jest: 

„w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu obsługi zmiany, o którym mowa w poz. 17 tabeli 

w rozdziale 14.2.1  OPZ dla zmian: 

a) pilnych – 0,003% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia; 

b) normalnych – 0,001% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia; 

c) standardowych – 0,0003% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia;” 

 

4. Zmiana zapisów Załącznik nr 3a – wzór formularza technicznego: 

 

Punkt 3. Serwery blade - 20szt., wymaganie 6: 

 

Minimum 2 Interfejsy sieciowe 20GbE lub minimum 4 interfejsy sieciowe 10GbE. 

 

 

Dodaje w rozdz. VII SIWZ ust.2 zapis: 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a 

następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według 

kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 



 

najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ustęp 1 ustawy, w zakresie wynikającym 

z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu : 

 

Było w rozdz. XII SIWZ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2017 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 09.05.2017. 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 31.07.2017 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 31.07.2017. 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.                                                        

 

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej: 

1.Załącznik nr 3 do SIWZ-wzór formularza ofertowego 

3.Załącznik nr 3 A do SIWZ –wzór formularza technicznego 

 

                 GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

                     Grażyna Kierznowska 

 

 


