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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

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. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w poniższym zakresie:

Zmiana w Rozdziale IV ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Jest: 
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

(GUGiK), obejmująca serwis infrastruktury teleinformatycznej pracującej na potrzeby biurowe 
w siedzibach GUGiK w Warszawie przy: ul. Wspólnej 2, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B, 
ul. Kruczej 38/44 i w lokalu dodatkowym w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz serwis 
systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. 
Na infrastrukturę teleinformatyczną GUGiK składają się: serwery sieciowe, serwer telefonii 
analogowej, zespoły komputerowe PC, urządzenia peryferyjne, komputery przenośne (laptopy), 
tablety i inne urządzenia mobilne oparte na systemie Android, osprzęt sieciowy, sprzęt 
pomocniczy, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
zabezpieczające, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do zarządzania sprzętem, 
oprogramowanie do inwentaryzacji i monitoringu infrastruktury IT oraz do zarządzania nią, 
system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacja (EZD), systemy finansowo-księgowe 
i kadrowo-płacowe, systemy bankowości elektronicznej, Informatyczny System Obsługi Budżetu 
Państwa Trezor. 
Obsługa informatyczna Zamawiającego polegała będzie m .in. na: administrowaniu 
ww. infrastrukturą; administrowaniu lokalną siecią komputerową; zapewnieniu bieżącej pomocy 
i wsparcia użytkownikom infrastruktury; bieżącym konfigurowaniu oprogramowania; 
podejmowaniu działań związanych z rozwiązywaniem problemów, które są sygnalizowane przez 
system; przeprowadzaniu bieżących testów bezpieczeństwa systemów informatycznych; 
wykonywaniu konserwacji i napraw sprzętu; instalowaniu nowo zakupionego sprzętu 
i oprogramowania na stanowiskach pracy; instalacji i konfiguracji serwerów i urządzeń 
sieciowych; usuwaniu awarii oprogramowania; uaktualnianiu oprogramowania; nadzorowaniu 
wykonywania usług teleinformatycznych świadczonych Zamawiającemu przez firmy trzecie, 



w szczególności dostawcę usług internetowych; planowaniu potrzeb w dziedzinie sprzętu 
i oprogramowania, w tym systemowego w ramach optymalizacji parametrów pracy systemu; 
przygotowywaniu zakupów sprzętu i oprogramowania na potrzeby biurowe Zamawiającego; 
dbaniu o bezpieczeństwo sieci oraz integralność i poufność zgromadzonych danych i niezwłocznej 
reakcji na zagrożenia; archiwizacji danych znajdujących się na serwerach sieciowych; 
zapewnieniu bieżącej i codziennej obsługi serwisów internetowych Zamawiającego; 
wykonywaniu innych działań zapewniających sprawność i korzystanie z infrastruktury 
teleinformatycznej Zamawiającego; przygotowywaniu pisemnych informacji, opinii i analiz 
w zakresie infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego na potrzeby Kierownictwa 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; udziale w niezbędnych szkoleniach, konsultacjach 
i naradach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; wykonywaniu obowiązków 
Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w odniesieniu do systemów informatycznych 
służących do przetwarzania danych osobowych; wykonywaniu obowiązków administratora 
systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.

Winno być: 
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

(GUGiK), obejmująca serwis infrastruktury teleinformatycznej pracującej na potrzeby biurowe 
w siedzibach GUGiK w Warszawie przy: ul. Wspólnej 2, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B i w lokalu 
dodatkowym w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz serwis systemu 
teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. 
Na infrastrukturę teleinformatyczną GUGiK składają się: serwery sieciowe, serwer telefonii 
analogowej, zespoły komputerowe PC, urządzenia peryferyjne, komputery przenośne (laptopy), 
tablety i inne urządzenia mobilne oparte na systemie Android, osprzęt sieciowy, sprzęt 
pomocniczy, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
zabezpieczające, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do zarządzania sprzętem, 
oprogramowanie do inwentaryzacji i monitoringu infrastruktury IT oraz do zarządzania nią, 
system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacja (EZD), systemy finansowo-księgowe 
i kadrowo-płacowe, systemy bankowości elektronicznej, Informatyczny System Obsługi Budżetu 
Państwa Trezor. 
Obsługa informatyczna Zamawiającego polegała będzie m .in. na: administrowaniu 
ww. infrastrukturą; administrowaniu lokalną siecią komputerową; zapewnieniu bieżącej pomocy 
i wsparcia użytkownikom infrastruktury; bieżącym konfigurowaniu oprogramowania; 
podejmowaniu działań związanych z rozwiązywaniem problemów, które są sygnalizowane przez 
system; przeprowadzaniu bieżących testów bezpieczeństwa systemów informatycznych; 
wykonywaniu konserwacji i napraw sprzętu; instalowaniu nowo zakupionego sprzętu 
i oprogramowania na stanowiskach pracy; instalacji i konfiguracji serwerów i urządzeń 
sieciowych; usuwaniu awarii oprogramowania; uaktualnianiu oprogramowania; nadzorowaniu 
wykonywania usług teleinformatycznych świadczonych Zamawiającemu przez firmy trzecie, 
w szczególności dostawcę usług internetowych; planowaniu potrzeb w dziedzinie sprzętu 
i oprogramowania, w tym systemowego w ramach optymalizacji parametrów pracy systemu; 
przygotowywaniu zakupów sprzętu i oprogramowania na potrzeby biurowe Zamawiającego; 
dbaniu o bezpieczeństwo sieci oraz integralność i poufność zgromadzonych danych i niezwłocznej 
reakcji na zagrożenia; archiwizacji danych znajdujących się na serwerach sieciowych; 
zapewnieniu bieżącej i codziennej obsługi serwisów internetowych Zamawiającego; 



wykonywaniu innych działań zapewniających sprawność i korzystanie z infrastruktury 
teleinformatycznej Zamawiającego; przygotowywaniu pisemnych informacji, opinii i analiz 
w zakresie infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego na potrzeby Kierownictwa 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; udziale w niezbędnych szkoleniach, konsultacjach 
i naradach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; wykonywaniu obowiązków 
Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w odniesieniu do systemów informatycznych 
służących do przetwarzania danych osobowych; wykonywaniu obowiązków administratora 
systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.

Zmiana w Rozdziale IX ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Jest: 
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na liście wszystkich postępowań na mini portalu oraz stanowią Załącznik nr 9 
do niniejszej SIWZ.

Winno być: 
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest 

na liście wszystkich postępowań na mini portalu oraz stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

Zmiana w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Jest: 

1) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 
dla wykonawców na miniPortalu i stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.

Winno być: 
1) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Identyfikator postępowania oraz Instrukcja użytkownika systemu miniPortal umożliwiającego 
zaszyfrowanie oferty przez Wykonawcę stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.

Zmiana w Rozdziale XIII ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Jest: 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Winno być: 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez miniPortal.

Zmiana w Rozdziale XX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Jest: 



Jest: 
Załącznik nr 9 Klucz publiczny, identyfikator postępowania

Winno być: 
Załącznik nr 9 Identyfikator postępowania i Instrukcja użytkownika miniPortal

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Załączniki nr 1 do SIWZ i 3 do Wzoru umowy 
(stanowiące Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz nr 9 do SIWZ i Załącznik nr 1 
do Wzoru umowy zostały anulowane.
W związku z powyższym Zamawiający dodał 3 nowe załączniki pod nazwami:
1) Załącznik nr 1 do SIWZ i nr 3 do Wzoru umowy – SOPZ po zmianach;
2) Załącznik nr 9 do SIWZ po zmianach – Identyfikator postępowania i Instrukcja użytkownika 

miniPortal;
3) Załącznik nr 1 do Wzoru umowy - opis infrastruktury teleinformatycznej po zmianach.

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
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