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 Warszawa,  9.10.2017 r. 

  Uczestnicy postępowania 

 

 

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), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1: 

„Zamawiający wymaga dostarczenia usługi wsparcia producenta spełniającej minimalne 

wymagania przedstawione na stronie producenta. 

Czy Zamawiający zaakceptuje usługę równoważną w ramach której: 

- poziom i czasy wsparcia będą zgodne z wymaganiami OPZ 

- zgłoszenie serwisowe będą obsługiwane w pierwszej i drugiej linii kontaktu przez firmę nie 

będącą producentem oprogramowania, ale posiadającą status Partnera OEM producenta 

- zgłoszenie serwisowe będą zakładane na portalu Partnera OEM producenta (bez dostępu do 

jednolitego portalu pozwalającego na zarządzanie licencjami oraz zakładanie zgłoszeń) 

- czas odpowiedzi na krytyczne zgłoszenia będzie zależał od czasu w jakim do Partnera OEM 

odpowie producent oprogramowania, który będzie realizował usługę wsparcia w trzeciej linii 

(L3)?” 

 

Odp.: Zamawiający nie zaakceptuje usługi, w ramach której: 

 zgłoszenia serwisowe będą obsługiwane w pierwszej i drugiej linii kontaktu przez 

firmę nie będącą producentem oprogramowania, ale posiadającą status Partnera 

OEM producenta; 

 zgłoszenia serwisowe będą zakładane na portalu Partnera OEM producenta (bez 

dostępu do jednolitego portalu pozwalającego na zarządzanie licencjami oraz 

zakładanie zgłoszeń); 

 czas odpowiedzi na krytyczne zgłoszenia będzie zależał od czasu w jakim do 

Partnera OEM odpowie producent oprogramowania, który będzie realizował usługę 

wsparcia w trzeciej linii (L3). 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 



 

Pytanie 2: 

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana usługa wsparcia gwarantowała Zamawiającemu 

(tak jak to jest w usłudze wsparcia VMware Basic Support) możliwość późniejszej migracji 

zakupionej usługi wsparcia do umowy ramowej VMware. 

Migracja taka pozwala zaoszczędzić na kosztach wsparcia oraz znacząco ułatwia zarządzanie 

licencjami (wprowadza jeden okres zakończenia wsparcia) przy jednoczesnym nieodpłatnym 

podniesieniu wsparcia do poziomu Production?” 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby oferowana usługa wsparcia gwarantowała 

Zamawiającemu (tak jak to jest w usłudze wsparcia VMware Basic Support) 

możliwość późniejszej migracji zakupionej usługi wsparcia do umowy ramowej 

VMware. 

 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

Termin na składanie ofert upływa w dniu 02.11.2017 r. o godz. 12:00, natomiast termin 

otwarcia ofert wyznaczono na dzień 02.11.2017 r. o godz. 12:30. 
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