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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa infrastruktury wraz 

ze wsparciem technicznym w ramach projektów 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 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 7.3 Macierz blokowa. 

Pkt. 4.1: 

Czy Zamawiający dopuści alternatywne poziomy RAID z podwójną i potrójną parzystością, które 

gwarantują nie gorszą wydajność i niezawodność co wyspecyfikowane?  

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści możliwość obsługi przez dostarczoną macierz blokową dodatkowych 

poziomów RAID (w tym "alternatywnych RAID z podwójną i potrójną parzystością") pod 

warunkiem, iż będą one realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu oraz macierz 

będzie miała jednocześnie możliwość obsługi mechanizmów RAID zgodnych z RAID0, RAID1 lub 

RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6 lub RAID60 realizowanych sprzętowo za pomocą 

dedykowanego układu. 

Pytanie 2 

Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 7.3 Macierz blokowa. 

Pkt. 4.5: 



 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które realizuje całą wymaganą pojemność na dyskach SSD 

o pojemności 15.3TB?  

Rozwiązanie takie gwarantuje wyższą wydajność całego rozwiązania przy jednoczesnym 

zmniejszeniu kosztów chłodzenia oraz poboru prądu.  

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 3 

Dotyczy: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zgodnie z SIWZ Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostałe 30% 

zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  

i zwróci w terminie 15 dni po upływie tego okresu. We wzorze umowy natomiast podano tylko,  

że Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Przedmiotu Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu i odebraniu zamówienia 30% 

zabezpieczenia będzie pozostawione na okres rękojmi za wady. 

Na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia oraz 

dokonał zmiany treści SIWZ: 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany § 12 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

We wzorze umowy jest: 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

……………….. złotych (słownie:……………) w formie …………………., co stanowi ….% 

łącznego wynagrodzenia brutto.  

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 

dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych.  

 

Winno być: 

 § 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

……………….. złotych (słownie:……………) w formie …………………., co stanowi ….% 

łącznego wynagrodzenia brutto.  

2. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. 



 

3. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zwróci 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni 

po upływie okresu rękojmi. 

Pytanie 4  

Dotyczy OPZ, roz. 7. 

Zamawiający definiuje prawo do pobierania i instalowania aktualizacji firmware oraz 

oprogramowania systemowego (…) – pkt 4, str. 29. Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie 

odpowiedzialny za instalację ww. aktualizacji w czasie trwania usługi wsparcia technicznego. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Odpowiedzialny za instalację ww. aktualizacji w trakcie trwania usługi będzie Zamawiający. 

Pytanie 5 

Dotyczy OPZ, roz. 7. 

Zamawiający definiuje prawo do pobierania i instalowania aktualizacji sygnatur bezpieczeństwa, 

udostępnianych przez producenta sprzętu – pkt 5, str. 29. Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie 

odpowiedzialny za instalację ww. aktualizacji w czasie trwania usługi wsparcia technicznego. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: Odpowiedzialny za instalację ww. aktualizacji w trakcie trwania usługi będzie 

Zamawiający. 

Pytanie 6  

Dotyczy OPZ, roz. 7. 

Zamawiający, w pkt. 13, str. 30, definiuje prawo do dokonywania rozbudowy infrastruktury 

sprzętowej (…).  

a. Które elementy dostarczanej infrastruktury Zamawiający zamierza rozbudowywać 

b. O jakie komponenty będzie przeprowadzona rozbudowa? 

c. Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie „wykwalifikowani pracownicy” i czy 

Zamawiający ich zapewni 

d. Prosimy o potwierdzenie, że rozbudowa będzie dotyczyć elementów, które producent 

dopuszcza do samodzielnej instalacji, bez utraty gwarancji. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Ad.a. i Ad.b. Zamawiający nie jest w stanie na tym etapie postępowania doprecyzować wskazanej 

możliwości rozbudowy. Pomimo tego Zamawiający zakłada, że taka możliwość, z uwagi na 

rosnące potrzeby Zamawiającego, może wystąpić. 

Ad.c. Tak, Zamawiający zapewni wykwalifikowanych pracowników. 

Poprzez wykwalifikowanych pracowników, Zamawiający rozumie personel posiadający wymaganą 

wiedzę i doświadczenie. 

Ad.d. Tak, Zamawiający potwierdza że ew. rozbudowa będzie dotyczyć elementów dla których 

Producent dopuszcza samodzielną instalację bez utraty gwarancji. 

 



 

Pytanie 7  

Dotyczy OPZ, roz. 7. 

Dla szczegółowych warunków wsparcia technicznego dla wszystkich wyspecyfikowany  

w rozdziale 7 elementów infrastruktury, Zamawiający definiuje punkty 2, 14: 

Prosimy o wyjaśnienie:  

a. Czy gwarancja producenta powinna wg Zamawiającego zacząć obowiązywać już od 

dnia zainstalowania poszczególnych elementów infrastruktury, czy też od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Dostawy? 

b. Prosimy o potwierdzenie, że dla dostarczanego oprogramowania standardowego również 

należy dostarczyć wsparcie producenta. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Ad.a. Odpowiedz znajduje się w SOPZ w rozdziale 7. - "Szczegółowe warunki wsparcia 

technicznego dla wszystkich wyspecyfikowanych w rozdziale 7 elementów infrastruktury" punkt 2. 

Ad.b. Zamawiający informuje, że dla dostarczonego oprogramowania standardowego również 

należy dostarczyć wsparcie producenta. 

Pytanie 8  

Dotyczy OPZ, roz. 7. Pkt 7.1 Rozwiązanie NAS typ A 

Dot. ppkt 1.1 Prosimy o potwierdzenie interpretacji Wykonawcy, że rozwiązanie NAS typ A ma 

pełnić rolę centralnego urządzenia NAS, a nie zapewniać dodatkową przestrzeń dyskową dla 

centralnego urządzenia NAS. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

 Rozwiązanie NAS typ A ma pełnić potrójna funkcję: 

1. dodatkowej przestrzeni dyskowej (tier II) dla istniejącej Jednolitej Infrastruktury Bazodanowej 

2. centralnego urządzenia NAS 

3. pamięci obiektowej 

Pytanie 9  

Dotyczy SIWZ Rozdział XX 

Dla Załącznika nr 3 do SIWZ, Zamawiający oczekuje dostarczenia „Wzór formularz ofertowych 

wraz z załącznikiem”. Prosimy o wyjaśnienie, jaki dodatkowy załącznik powinien być dostarczony 

wraz z Załącznikiem nr 3 – Formularz Ofertowy, bądź poprawienie zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Na podstawie art. 38 ust.2 oraz 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej dodał załącznik nr 1 do formularza ofertowego, 

który stanowi formularz techniczny. 

 



 

 

Pytanie 10  

 Dotyczy OPZ, 7.4 Serwery blade  

 

Zamawiający oczekuje dostawy serwerów blade. 

a) Prosimy o informację, w której z posiadanych obudów blade mogą być zamontowane 

przedmiotowe serwery  

b) Celem dobrania odpowiednich serwerów blade prosimy o podanie pełnej konfiguracji 

obudowy blade wraz z numerami seryjnymi  

c) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie serwerów blade wraz z 

nową obudową (w wyposażeniu umożliwiającym wyprowadzenie połączeń sieciowych).  

d) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozbudowy infrastruktury gwarancja na będącą w 

posiadaniu Zamawiającego obudowę nie jest przedmiotem Zamówienia. 

Na podstawie art. 38 ust.2 oraz 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Ad. a. Przedmiotowe serwery blade zostaną zamontowane w infrastrukturze blade - HPE 

BladeSystem c7000 (oznaczonej w zamówieniu jako HP BLc7000) o SN:CZJ45101MT 

PN:681844-B21 

Ad. b. Specyfikacje serwerów blade należy dobrać zgodnie z wymaganiami niniejszego 

zamówienia, gdyż przewidywana jest w przyszłości modernizacja infrastruktury blade lub zakup 

nowej. 

Aktualnie omawiana infrastruktura blade jest wyposażona w następujące moduły połączeniowe 

(interconnect): 

 2x BLc VC Flex-10/10D Module 

 2x BLc VC 8Gb FC 20-Port Module 

Ad. c. Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie serwerów blade wraz z nową obudową  

(w wyposażeniu umożliwiającym wyprowadzenie połączeń sieciowych), pod warunkiem: 

 objęcia całej nowej infrastruktury wsparciem technicznym na warunkach określonych  

w niniejszym zamówieniu 

 przeprowadzeniu migracji posiadanych przez Zamawiającego serwerów do dostarczonej 

infrastruktury posiadanych przez zamawiającego serwerów BL660c Gen9 

Ad. d. Zamawiający potwierdza, iż gwarancja na infrastrukturę blade, w której zostaną 

zamontowane serwery blade dostarczane w ramach niniejszego zamówienia, nie jest przedmiotem 

tego postępowania. 

Pytanie 11  

Dotyczy OPZ, 7.5 Serwery bazodanowe  

 

W związku z niedawnym wprowadzeniem przez firmę Intel nowej serii procesorów prosimy  

o dopuszczenie serwerów wyposażonych w procesory o mocy 150W. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie serwerów wyposażonych w procesory o mocy 150W. 

 

 



 

Pytanie 12  

Dotyczy OPZ, 7.1 Serwery rack  

 

Prosimy o dopuszczenie serwerów czołowego producenta wyposażonych w zasilacze o mocy 

495W. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwerów  wyposażonych w zasilacze o mocy 

min. 495W. 

Pytanie 13  

Dotyczy OPZ, 10 Dodatkowe Zobowiązania Wykonawcy, pkt 1b  

 

Prosimy o potwierdzenie, że przez rozprowadzenie okablowania LAN/SAN Zamawiający rozumie 

połączenie urządzeń znajdujących się w jednej lub sąsiadujących szafach Rack a nie 

rozprowadzanie okablowania po budynku. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż przez sformułowanie "rozprowadzenie okablowania LAN/SAN" - 

rozumie połączenie urządzeń znajdujących się we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu 

serwerowym a nie rozprowadzanie okablowania na terenie budynku. 

Pytanie 14  

Dotyczy OPZ, 7.5 Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej środowiska wirtualizacji  

 

Zamawiający oczekuje dostarczenia kompletu licencji jednak na stronie 62 specyfikuje środowisko 

składające się z 73szt CPU (podobnie jak w formularzu cenowym) a pkt 1 na stronie 63 znajdują się 

informacje o 40szt CPU. Prosimy o poprawienie powyższej omyłki pisarskiej i okreslenie 

poprawnej ilości CPU. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje wymaganie dostarczenia kompletu licencji na 73 fizyczne CPU, 

jednocześnie poprawia omyłkę pisarską z punktu nr.1 wymagań - brzmiącą "Oferowane licencje 

muszą zapewnić backup / odtwarzanie środowiska VMware składającego się z 20 serwerów ESX 

posiadających łącznie 40 fizycznych procesorów" - na zapis "Oferowane licencje muszą zapewnić 

backup / odtwarzanie środowiska VMware składającego się z 17 serwerów ESX posiadających 

łącznie 60 fizycznych procesorów" 

„Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej środowiska wirtualizacji" przeznaczone 

będzie głównie dla backupu środowiska wirtualizacji oraz dostarczanych w ramach niniejszego 

postępowania serwerów fizycznych. 

Oprogramowanie ma backupować środowisko VMware składające się docelowo z 17 serwerów 

ESXi: 

 13 szt. posiadanych przez Zamawiającego serwerów (sumarycznie 52 CPU i 528 rdzeni) 



 

 4 szt. nowych serwerów blade - objętych niniejszym postępowaniem (sumarycznie 8 

fizycznych CPU) 

 Oprogramowanie ma objąć backupem również serwery fizyczne dostarczane w niejszym 

postępowaniu (łącznie 13 fizycznych CPU): 

 2szt. serwerów bazodanowych (łącznie 8 fizycznych CPU) 

 5 szt. serwerów RACK (łącznie 5 fizycznych CPU) 

Pytanie 15  

Dotyczy OPZ, 7.5 Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej środowiska wirtualizacji  

 

Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu backupu dla środowiska wirtualizacji. Jednocześnie  

w przedmiotowym punkcie wymienia nowo dostarczane serwery. Prosimy zatem o informację czy 

dla dostarczanych serwerów należy zapewnić oprogramowanie do wirtualizacji? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga dostarczenia oprogramowania do wirtualizacji dla serwerów objętych 

niniejszym postępowaniem. 

Pytanie 16 

Dotyczy: OPZ, 

10. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej środowiska wirtualizacji – 1 

komplet (73 szt.)  

11. Komplet pamięci RAM – 4 komplety.  

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach dostawy powyższych elementów nie zawiera się wstępna 

instalacja. 

W przypadku, gdy instalacja powyższych elementów jest przedmiotem umowy prosimy o jej 

zakres. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z SOPZ – Rozdział 8, wstępna instalacja umożliwiająca odbiór 

wszystkich produktów jest wymagana, natomiast nie jest wymagana konfiguracja i kastomizacja 

dostarczanych produktów. 

Pytanie 17 

Dotyczy: OPZ,  Komplet pamięci RAM 

Prosimy o informację czy przedmiotem zamówienia jest 32 szt. pamięci RAM czy 4 komplety po 

32 szt. pamięci czyli 128 kości pamięci RAM? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż przedmiotem dostawy mają być 4 komplety pamięci RAM, każdy 

składający się z 32 kości pamięci RAM, czyli łącznie 128szt kości pamięci RAM. 

Pytanie 18 



 

Dotyczy: OPZ,  Komplet pamięci RAM 

Zamawiający oczekuje dostawy pamięci RAM do serwerów BL660c Gen8. W serwerach tych 

mogą być zamontowane procesory Intel Xeon generacji 1 lub 2. W zależności od generacji 

procesora należy zastosować inny typ pamięci. Prosimy o informację jakiej generacji procesory 

posiada Zamawiający 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że serwery, dla których pamięć RAM ma być modernizowana, posiadają 

procesory E5-4640 @ 2.40GHz - czyli generacji 1. 

Pytanie 19 

Dotyczy: OPZ,  Komplet pamięci RAM 

Pragniemy zwrócić uwagę, że wymagane przez Zamawiającego kości pamięci są już wycofane z 

oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Istnieje możliwość zakupu od firm, które posiadają 

przedmiotowe elementy na swoim magazynie. Powyższe stoi jednak w sprzeczności w ogólnymi 

warunkami, które muszą spełniać poszczególne elementy infrastruktury, np. fabrycznie nowe (nie 

starsze niż 6 msc), pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego itp. Mając na uwadze powyższe 

prosimy aby dla pamięci Ram wyłączyć ze spełnienia wymagań określonych w rozdziale 7 -

"Dostarczone w ramach postępowania poszczególne elementy infrastruktury muszą spełniać 

poniższe wymagania" – str. 28. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

W zakresie dostawy 4 kompletów pamięci RAM, Zamawiający wyłącza ten przedmiot dostawy,  

z ogólnych sformułowanych w punkcie 7.  Dostawa infrastruktury i oprogramowania - sekcja 

dotycząca wymagań jakie muszą spełniać poszczególne elementy dostarczanej infrastruktury – 

str.28. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż przedmiotowe pamięci RAM: 

 Nie mogą być wcześniej używane, 

 Muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja 

zarówno produktu jak i producenta, 

 PN pamięci muszą znajdować się na liście opcji wspieranych przez HPE dla serwera 

BL660c Gen8 z procesorami E5-4640 @ 2.40GHz. 

 

Pytanie 20 

Dotyczy: SOPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ; 

7 Dostawa infrastruktury i oprogramowania;  

7.2 Firewall do sieci Internet 

1.6 System zabezpieczeń firewall musi obsługiwać nie mniej niż 20 wirtualnych routerów 

posiadających odrębne tabele routingu i umożliwiać uruchomienie więcej niż jednej tablicy 

routingu w pojedynczej instancji systemu zabezpieczeń. Urządzenie musi obsługiwać 

protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż BGP, RIP i OSPF. 



 

Czy Zamawiający ma na myśli obsługę nie mniej niż 20 wirtualnych kontekstów (wirtualnych 

firewalli), w ramach których konieczne jest uruchamianie nie mniej niż 20 wirtualnych routerów? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga uruchomienia 20 wirtualnych routerów w ramach jednej instancji firewalla. 

Pytanie 21 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XII punkcie 7 Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego – parametry 

techniczne oferowanego sprzętu. 

Czy zamawiający udostępni wzór załącznika nr 1 do formularza ofertowego – parametry techniczne 

oferowane sprzętu? 

Na podstawie art. 38 ust.2 oraz ust. 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej załącznik nr 1 do formularza 

ofertowego. 

Pytanie 22 

Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – punkt 8 Dostawa i konfiguracja nowej 

infrastruktury. 

Zamawiający określa w wymaganiach dotyczących Oprogramowania do wykonywania kopii 

zapasowej środowiska wirtualizacji – zakres usługi objętej niniejszym postępowaniem – jako 

dostawę 1 kompletu licencji. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje implementacji 

rozwiązania backup opartego na dostarczanych licencjach, a tym samym zapisy OPZ dotyczące 

„Planu instalacji i konfiguracji” oraz testów – nie dotyczą tzw. Oprogramowania do wykonywania 

kopii zapasowej środowiska wirtualizacji”. 

Na podstawie art. 38 ust.2 oraz ust. 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie numer 16. 

Pytanie 23 

Dotyczy wymagań 3.1 i 3.2 dla „Firewall do sieci Internet”. Czy dostarczany firewall ma posiadać 

możliwość uruchomienia filtrowania stron WWW w przyszłości lub czy na etapie dostawy należy 

zapewnić subskrypcje/licencje, które pozwolą na uruchomienie filtrowania stron WWW? Czy okres 

na jaki mają być zapewnione subskrypcje ma być równy okresowi gwarancji? 

Na podstawie art. 38 ust.2 oraz ust. 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga dostarczenia subskrypcji lub licencji zapewniających 

filtrowanie stron WWW. 

Pytanie 24 

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ. Prosimy o określenie zawartości załącznika wymaganego do 

dostarczenia wraz z załącznikiem nr 3 – Formularz ofertowy. 

Na podstawie art. 38 ust.2 oraz ust. 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 



 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej załącznik nr 1 do formularza 

ofertowego. 

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuję, iż poniżej 

dokonał następujących zmian zapisów treści SIWZ: 

1. Zmiana w OPZ rozdz. 7.5 "Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej środowiska 

wirtualizacji " punkt 2. 

 

Jest: 

"1. Oferowane licencje muszą zapewnić backup / odtwarzanie środowiska VMware składającego 

się z 20 serwerów ESX posiadających łącznie 40 fizycznych procesorów" 

 

Winno być: 

"1. Oferowane licencje muszą zapewnić backup / odtwarzanie środowiska VMware składającego 

się z 17 serwerów ESX posiadających łącznie 60 fizycznych procesorów" 

 

2. Zmiana w Rozdziale VI ust. 4 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Jest:  

warunki określone w ust. 2 zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o zamówienie będą je spełniać samodzielnie; 

Winno być: 

warunki określone w ust. 2 zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o zamówienie będą je spełniać łącznie, przy czym warunek określony w ust. 2 tiret drugi musi 

spełniać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

3. Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Jest:  

1.Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

Winno być: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2018 r. o godz. 14:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2018 r. o godz. 14:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

                                                                                              /-/ 

                       Waldemar Izdebski 


