
 

 

 

                   
 

 
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 
GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 

 

Kazimierz Bujakowski 
 

 Warszawa,  7  października 2015 r. 

BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2   

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby 
Projektu GEOPORTAL 2”, nr referencyjny: BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2. 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TRE ŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 Zamawiający informuje, że w dniu 06.10.2015 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Pzp 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz  
z wyjaśnieniami. 

 
Pytanie 1: 
Dotyczy: rozdz. XIV SIWZ, pkt 2, ppkt 2) Zasady oceny według kryterium „Długość 
świadczenia gwarancji” (G) oraz Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, pkt 5.2. Wymagania ogólne. 

Zamawiający w rozdziale XIV SIWZ wskazuje: 

„Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

Maksymalny okres, za który Wykonawca otrzyma 10 pkt wynosi – 24 miesiące”. 

 Natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ, w pkt 5.2 Wymagania ogólne Zamawiający wymaga: 

3-letnia gwarancja 3-letnia gwarancja w miejscu instalacji, licząc od dnia 

odbioru. Gwarantowany czas naprawy w następnym dniu 

roboczym od momentu zgłoszenia awarii. 

Prosimy o wyjaśnienie przedmiotowych rozbieżności. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający odpowiadając na to pytanie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie kryterium oceny ofert „Długość 
świadczenia gwarancji” (G): 



 

 

 

                   
 

 
Było: 
„Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.  
Maksymalny okres, za który Wykonawca otrzyma 10 pkt wynosi – 24 miesiące.” 
 
Jest: 
„Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.  
Maksymalny okres, za który Wykonawca otrzyma 10 pkt wynosi – 48 miesięcy.” 
 
Ulega zmianie treść załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Wzór Formularza ofertowego  
w następującym zakresie: 
Było: 

*Brak wypełnienia liczby miesięcy świadczenia gwarancji potraktowana będzie jako 
minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy 

Jest: 

*Brak wypełnienia liczby miesięcy świadczenia gwarancji potraktowana będzie jako 
minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy 

UWAGA ! 

 Wszędzie tam, gdzie występuje w SIWZ wraz z załącznikami minimalny okres gwarancji 12 
miesięcy a maksymalny 24 miesiące przyjmuje się za minimalny okres gwarancji 36 
miesięcy a za maksymalny 48 miesięcy. 
 

Pytanie 2: 

Dotyczy: gwarancji 

Czy Zamawiający w ramach gwarancji wymaga dostępu do patch’y oprogramowania 
wbudowanego (ang. firmware)? 
Odpowiedź 2: 

Tak, Zamawiający w ramach gwarancji wymaga dostępu do patch’y oprogramowania 
wbudowanego (ang. firmware). 
 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.10.2015r. o godzinie 12:00. 

Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu: 12.10.2015r. o godzinie 12:30. 

 

wz. GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 
- / - 

Marzena Roszkowska 
DYREKTOR GENERALNY 


