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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Zakup usług wsparcia na oprogramowanie Vmware. 

 

 

 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania 

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy: 

Wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ  

§ 3 

W ocenie Wykonawcy  §3  przewiduje szerokie i zbyt łatwe podstawy do odstąpienia od umowy. 

Szczególny niepokój budzi  pkt. 5  „…w przypadku utraty środków pochodzących z budżetu państwa 

na realizację przedmiotu umowy, który  stanowi nieuprawnione obciążenie Wykonawcy. W związku z 

powyższym, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanego zapisu. Jednocześnie wskazujemy, iż 

odstępowanie od usługi wsparcia jest trudne do zrealizowania w aspekcie obowiązku zwrotu 

wzajemnie wykonanych świadczeń. Przy tego typu usługach właściwszą drogą rozwiązania umowy 

jest jej wypowiedzenie, a nie odstępowanie od umowy. Zamawiający nie ma bowiem możliwości 

prawnej zwrotu świadczeń zrealizowanych przez Wykonawcę. 

 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik 

nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie pkt 5) ust. 1 w §3 tj: 



„1. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiającemu   przysługuje   prawo   odstąpienia 

lub wypowiedzenia Umowy w całości lub części  w następujących przypadkach:  

… 

5) w przypadku utraty środków pochodzących z budżetu państwa na realizację przedmiotu 

Umowy,  

… „ 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie supportu ze standardu 

OEM na support producenta? 

 

Pytanie nr 3 

Piszę w sprawie przetargu na odnowienie wsparcia VMWare. 

Próbujemy zrobić wycenę dla Państwa, ale dostaliśmy informację, że obecnie się nie da tego zrobić, 

bo w tej chwili macie Państwo support w ramach OEM. Musimy mieć Państwa zgodę by przenieść 

kontrakty na support producenta. 

Czy mogę uzyskać od Państwa mailowe potwierdzenie, że chcą Państwo zmienić support? 

 

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

pytania nr 2 i 3: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zwrócił się do Producenta oprogramowania z prośbą o wyjaśnienia 

i otrzymał informację, że nie ma ograniczeń w objęciu wsparciem serwisowym licencji OEM 

(VMware OEM). Dystrybucja polska otrzymała od VMware Inc. wyceny wsparcia dla Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii, które są dostępne pod numerami 19470871612 oraz 19470866712. 

Z informacji uzyskanych przez Zamawiającego wynika, że każdy z Partnerów Handlowych VMware 

może w oparciu o te wyceny złożyć ofertę handlową. 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dot. przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 4 

Ogłoszenie nr 627631-N-2019 z dnia 2019-11-26 r. 

Proszę o numer kontraktu. 

 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące licencji do objęcia wsparciem 

wskazane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ) w rozdziale 2.1 Usługi wsparcia VMware oraz w Umowie w § 1. ust. 1. 

 

 



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 04.12.2019 r. o godz. 12:00 

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 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 06.12.2019 r. o godz. 12:00 

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2019 r. o godz. 12:30 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.  
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