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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228151-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
2017/S 113-228151

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 109-219615)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Drewniak
E-mail: arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup usług serwisowych urządzeń IBM.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.16.2017.IZ

II.1.2) Główny kod CPV
72250000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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
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oprogramowania wbudowanego (firmware, wersja BIOS, driver) dla urządzeń wymienionych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia. Instalacje zalecanego oprogramowania wbudowanego (firmware).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/06/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 109-219615

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
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).
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej i wsparcia na
oprogramowanie, wyspecyfikowanych w OPZ.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
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. Stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca lub zaangażowani przez niego
Podwykonawcy, zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), którzy w trakcie realizacji
przedmiotowego zamówienia wykonywać będzie następujące czynności: koordynację i obsługę zgłoszeń
serwisowych dotyczących sprzętu i oprogramowania- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
Powinno być:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej i wsparcia
na oprogramowanie, wyspecyfikowanych w OPZ.Stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca
lub zaangażowani przez niego Podwykonawcy, zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.),
którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będzie następujące czynności: koordynację
i obsługę zgłoszeń serwisowych dotyczących sprzętu i oprogramowania- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ-
wzór umowy.
Numer sekcji: IV.1.1
Zamiast:
Procedura otwarta.
Powinno być:
Procedura otwarta.
Procedura przyśpieszona.
Uzasadnienie:
Zapewnienie usługi jest niezbędne do nieprzerwanej i stabilnej pracy warstwy aplikacyjnej, warstwy
storage i warstwy szyny usług dla systemów GUGIK, świadczących również usługi istotne dla zapewnienia
bezpieczeństwa obywateli (usługi Geoportal i usługi UMM dla służb ratowniczych).W związku z powyższym
za pilność przeprowadzenia zamówienia przemawia przede wszystkim fakt, że przedmiotowe zamówienie
dotyczy świadczenia usług serwisowych dla urządzeń wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Pilność
udzielenia zamówienia jest uzasadniona dodatkowo potrzeba naprawy podzespołów niektórych z kluczowych
elementów infrastruktury SIG i wysokim ryzykiem wystąpienia kolejnych awarii sprzętowych. Zamawiający
informuje również, że postępowanie to jest drugi raz ogłaszane, wcześniejsze zostało unieważnione.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/06/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/06/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 14:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


