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Warszawa,19 maja 2016 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

Kazimierz Bujakowski 

 

BO-ZP.2160.13.2016.IZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Serwis dla urządzeń sieciowych Nr ref.BO-ZP.2610.13.2016.IZ 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Na podstawie 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 2015 r., poz. 2164), Zamawiający – 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólnej 2, 00-926 

Warszawa zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 "Czy Zamawiający dopuszcza wsparcie w trybie "wysyłka zamiennika następnego 

dnia roboczego" dla tych rozwiązań , dla których producent nie oferuje szybszego czasu 

naprawy?"  

Odp:  

Zamawiający dopuszcza wsparcie w trybie "wysyłka zamiennika następnego dnia 

roboczego", pod warunkiem że zamiennik dotrze do Zamawiającego w ciągu następnego dnia 

roboczego od momentu zgłoszenia awarii. 

Pytanie 2 :  

W SIWZ w rozdziale XIV wskazano Kryterium II jako liczbę przeprowadzonych prezentacji 

nowych wersji urządzeń sieciowych. Czy Zamawiający rozumie przez to, że Wykonawca ma 

przeprowadzić określoną (wskazaną przez Wykonawcę) liczbę prezentacji, na których będą 

przedstawieni następcy rozwiązań obecnie posiadanych Producentów czy też zupełnie 

innych? 
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Odp: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wskazanej na formularzu ofertowym 

przez Wykonawcę liczby prezentacji, na których będą przedstawione nowe wersje urządzeń 

sieciowych, możliwość i sposób ich implementacji oraz następcy rozwiązań obecnie 

posiadanych Producentów lub rozwiązań konkurencyjnych, 

Przeprowadzenie prezentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego (max przez 4 godziny). 

Pierwsza prezentacja zostanie przeprowadzona nie później niż 60 dni od dnia zawarcia 

umowy, druga prezentacja zostanie przeprowadzona nie wcześniej niż 15 dni przed 

zakończeniem umowy. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający wymaga inżyniera on-site? 

Odp: 

Zamawiający wymaga obecności inżyniera on-site, jeżeli naprawa urządzenia tego wymaga. 

 

Pytanie 4 

W Załącznik nr 1 do SIWZ i UMOWY jest o mowa o czasie naprawy.  Rozumiemy, że 

chodzi o naprawę jedynie sprzętu. Jako Wykonawca nie możemy odpowiadać za software, 

ponieważ wszelkie zmiany i poprawki leżą po stronie Producenta sprzętu. 

Odp: 

Czas naprawy dotyczy jedynie sprzętu. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający pisząc o czasie naprawy ma na myśli tylko naprawę sprzętu czy także 

wymianę urządzenia w przypadku jego awarii? 

Odp: 

 Zamawiający pisząc o czasie naprawy ma na myśli przywrócenie urządzenia do poprawnego 

działania. Czyli jego naprawę lub jego wymianę gdy naprawa nie jest możliwa. 

Pytanie 6 

W par. 4 pkt 2 wnosimy o dopisanie następującego zdania: 

“Przy czym odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do 

rzeczywistej straty i nie obejmuje utraconych korzyści.” 

Odp: 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 2 Umowy w dotychczasowym kształcie 

Pytanie 7 

W par. 4 pkt 3 wnosimy o usunięcie zapisu: 

“Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z zabezpieczenia 

umowy czy wynagrodzenia Wykonawcy”  

Odp: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 3 Umowy 

Pytanie 8 

W związku z długim oczekiwaniem na wycenę wsparcia od Producentów posiadanego przez 

Zamawiającego sprzętu sprzętu prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 27.05.2016. 

 

Odp: 

 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie: 

termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2016 r. o godzinie 12:00, 

termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 30.05.2016 r.o godzinie 12:30. 

 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

 - / - 

Kazimierz Bujakowski 
 


