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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji
i zasilania.

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania
wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1
W rozdziale VI SIWZ Zamawiający pisze o 3 osobach, które odbyły szkolenie i posiadają aktualny
(nie starszy niż 2 lata) dokument wystawiony przez firmę Vertiv, natomiast w załączniku 1A do SIWZ,
Zamawiający pisze o 2 osobach, które posiadają certyfikaty nie starsze niż 3 lata. Prosimy
o ujednolicenie treści:
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany brzmienia zapisów w Załączniku nr 1A do SIWZ
będącego częścią ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ i Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia w następujący sposób:
Rozdział 3.1 Serwis urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network Power (obecnie
Vertiv) str. 6:
Jest:
(…)
6) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej 2 osobami, które odbyły
stosowne szkolenie i posiadają aktualny (nie starszy niż 3 lata) wystawiony przez producenta
urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network Power (obecnie Vertiv), lub
autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce dokument, upoważniający je do
świadczenia usług w zakresie ich serwisowania.

Powinno być:
(…)
6) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej 3 osobami, które odbyły
stosowne szkolenie i posiadają aktualny (nie starszy niż 2 lata) wystawiony przez
producenta urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network Power (obecnie Vertiv), lub
autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce dokument, upoważniający je do
świadczenia usług w zakresie ich serwisowania.
Pytanie nr 2
Co Zamawiający rozumie przez czas reakcji? Czy chodzi o potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do
realizacji?
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że czas reakcji liczony będzie od momentu zgłoszenia awarii do momentu
przystąpienia przez Wykonawcę do diagnozowania awarii w miejscu zainstalowania sprzętu.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:
Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jest:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2020 r. o godz. 12:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2020 r. o godz. 13:00 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 22.10.2020 r. o godz. 12:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020 r. o godz. 13:00 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.
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