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Warszawa, 24  czerwiec 2016 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

Kazimierz Bujakowski 

 

BO-ZP.2610.24.2016.IZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Serwis dla urządzeń sieciowych” nr referencyjny Nr ref.BO-

ZP.2610.24.2016.IZ 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 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 informuje o zmianie  treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 Zamawiający zawiadamia, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

W Rozdziale XIV SIWZ ust.2 pkt.1 ,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 

kierował z przy wyborze oferty” zmienia treść SIWZ z : 

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 

1) Kryterium I     ► cena – 90 % → 90 pkt. 

Cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów, jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

 

P1 = 
1

min

C

C
 90 

gdzie: 
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P1 -  liczba punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”, 

Cmin -  najniższa cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia spośród  

  wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, 

C1    -  cena brutto oferty badanej; 

 

2)  Kryterium II    ► Liczba przeprowadzonych prezentacji nowych wersji urządzeń 

sieciowych 

          - 10 %→ 10 pkt. 

 

1) ocena kryterium liczba prezentacji (P) będzie dokonywana na 
podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego;  

2) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium liczba 
prezentacji (P) odpowiednią liczbę punktów, gdzie odpowiednio 
punktowane: 

2 prezentacje lub więcej - 10 pkt. 

1 prezentacja - 8 pkt. 

0 prezentacji - 0 pkt. 

Prezentacje przeprowadzone będą dla grup maksymalnie 4 osób. Uczestnikami prezentacji 

będą wskazani przedstawiciele Zamawiającego. 

 

Łączna liczba otrzymanych punktów będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne 

kryteria. 

Ma być: 

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 

1) Kryterium I     ► cena – 85 % →  pkt. 

Cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów, jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

 

P1 = 
1

min

C

C
  85 

gdzie: 
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P1 -  liczba punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”,  

Cmin -  najniższa cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia 

spośród 

  wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, 

C1    -  cena brutto oferty badanej; 

 

2)  Kryterium II    ► Liczba przeprowadzonych prezentacji nowych wersji urządzeń 

sieciowych 

          - 15 %→ 15 pkt. 

 

3) ocena kryterium liczba prezentacji (P) będzie dokonywana na 
podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; 

4) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium liczba 
prezentacji (P) odpowiednią liczbę punktów, gdzie odpowiednio 
punktowane: 

2 prezentacje lub więcej - 15 pkt. 

1 prezentacja - 8 pkt. 

0 prezentacji - 0 pkt. 

Prezentacje przeprowadzone będą dla grup maksymalnie 4 osób. Uczestnikami prezentacji 

będą wskazani przedstawiciele Zamawiającego. 

 

Łączna liczba otrzymanych punktów będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne 

kryteria. 

Zamawiający przez prezentację rozumie, że zostaną opisane przez Wykonawcę nowe wersje 

urządzeń sieciowych i możliwy sposób ich implementacji u Zamawiającego. Prezentacja ma 

być przedstawiona w siedzibie Zamawiającego (max 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. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie: 

termin składania ofert upływa w dniu 1.07.2016 r. o godzinie 12:00, 

termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 1.07.2016 r.o godzinie 12:30. 

 

 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju  

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 

Jacek Jarząbek 

 

 


