Warszawa, 24.08.2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
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Grażyna Kierznowska

BO-ZP.2610.10.2017.IZ.CAPAP.ZSINFAZA II.K-GESUT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: ,,Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania
infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT. BOZP.2610.10.2017.IZ.CAPAP.ZSIN-FAZA II.K-GESUT.

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 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. , 26.06.2017 r., 13.07.2017 r., 24.07.2017 r.,
27.07.2017 r., 02.08.2017 r. , 07.08.2017 r. i 17.08.2017 r.

Pytanie 431 - Dotyczy Rozdz. 7 Opis techniczny posiadanej infrastruktury
Zamawiający informuje Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 7 „Opis techniczny posiadanej
infrastruktury” o zakończeniu wsparcia na produkty firmy Oracle z dniem 31.12.2016. Jednocześnie
elementem projektu jest migracja środowiska bazodanowego z posiadanego rozwiązania Oracle
Exadata X2-2 na nowo dostarczaną platformę sprzętową. Jeśli zatem w trakcie migracji wystąpią

problemy zdiagnozowane po stronie produktów Oracle, czy Zamawiający zapewni dostęp do
wsparcia producenta, czy jest to po stronie Wykonawcy?

Odp. 431
Zamawiający informuje, że w wyniku udzielenia zamówienia w postępowaniu „Świadczenie usług
Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle”, numer referencyjny BOZP.2610.2.2017.IZ, posiada aktualne wsparcie serwisowe dla produktu Oracle Exadata X2-2
w zakresie infrastruktury sprzętowej. Aktualnie prowadzone są działania mające na celu
uruchomienie postępowania na odnowienie wsparcia serwisowego dla wykorzystywanych
w infrastrukturze programowych produktów Oracle.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że prowadzi politykę pozyskiwania wsparcia serwisowego dla
większości produktów, mających wsparcie producentów, składających się na środowisko
infrastruktury sprzętowo-programowej GUGiK. Polityka ta jest dostosowana do możliwości
finansowych Zamawiającego.
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ – aktualizacja dat wsparcia technicznego dla części
infrastruktury sprzętowej wymienionej w Rozdz. 7.1 Infrastruktura sprzętowa, dla pozycji: „Jednolita
infrastruktura bazodanowa” i „Warstwa sieciowa”.
Pytanie 432 - Dotyczy Rozdz. 7 Opis techniczny posiadanej infrastruktury
Zamawiający informuje Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 7 „Opis techniczny posiadanej
infrastruktury” o zakończeniu wsparcia dla części obecnie posiadanej infrastruktury. Jednocześnie
informuje w tym punkcie, że dla tych elementów prowadzi lub planuje przeprowadzenie postępowań
na zakup odnowienia usług wsparcia. Dodatkowo w ramach niniejszego postępowania Zamawiający
zakłada wykorzystanie elementów istniejącej infrastruktury. Czy zatem w sytuacji, gdy element bez
odnowionego wsparcia producenta wykorzystany w nowo budowanej infrastrukturze ulegnie awarii
Zamawiający pokryje koszty jego naprawy?
Odp. 432
Zamawiający informuje, że zapewnienie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury
opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ w rozdz. 7 „Opis techniczny posiadanej infrastruktury”,
należy do Zamawiającego. Zamawiający prowadzi politykę pozyskiwania wsparcia serwisowego dla
większości produktów, mających wsparcie producentów, składających się na środowisko
infrastruktury sprzętowo-programowej GUGiK. Polityka ta jest dostosowana do możliwości
finansowych Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem 8 Ogólna koncepcja docelowego
rozwiązania, podstawową cechą planowanej infrastruktury ma być zapewnienie pełnej redundancji
funkcjonalnej dla posiadanego środowiska, oraz rozszerzenie jej funkcjonalności głównie poprzez
zwiększenie mocy obliczeniowej i pojemności. Każdy element infrastruktury sprzętowej ma być
redundantny.
Zamawiający dodaje zapis w Rozdziale VII SIWZ -pkt.3.8
3.8.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 716), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ;
Zamawiający zmienia zapis:
Było w rozdz. VII SIWZ ust.3:
UWAGA:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.3.1-3.4,3.6-3.7.
Jest w rozdz. VII SIWZ ust.3:
UWAGA:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.3.1-3.4,3.6-3.8.

Zamawiający zmienia zapis:
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 01.09.2017 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 01.09.2017. 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 dodaje zapis w Rozdziale XIX SIWZ:
Załącznik nr 10-Wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem

podatków i opłat

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej:

Załącznik nr 10 do SIWZ- Wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem

podatków

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
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