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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie usług dostępu do Internetu. 

 

 

 

 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) przekazuje treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytanie nr 1 

Wykonawca wnosi o umożliwienie przeprowadzenia wizji technicznej w siedzibie zamawiającego – 

ul. Wspólna 2 Warszawa. 

Pytanie nr 2 

Mam kilka pytań - czy jest jakiś kontakt telefoniczny do państwa - podany jest tylko fax. ? 

Kiedy będzie można zrobić wizję na Wspólnej 2 lub proszę podać kontakt do osoby która powie nam 

do którego miejsca musi być zaciągnięty kabel światłowodowy. 

 

Pytanie nr 3 

Przygotowując ofertę dla dostarczenia do Państwa łącza internetowego na kablu 

światłowodowym  do lokalizacji :  

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Wspólna 2, 00-926 Warszawa - serwerownia pomieszczenie 3140 

chcielibyśmy zweryfikować zakres prac koniecznych do wykonania w celu wprowadzenia kabla do 

waszej serwerowni wskazanej w przetargu. 

Proszę o wskazanie osoby z którą mogliby nasi technicy wykonać wizję lokalną i podanie 

możliwych terminów wykonania tej wizji. Wstępnie planowane jest wykorzystanie kanalizacji 

Orange od ulicy Żurawiej. 

 



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

Odpowiedź: 

1) Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla lokalizacji na ul. Wspólnej 2 w Warszawie wspólną 

dla wszystkich Wykonawców. 

2) Termin wizji lokalnej: 31.01.2020 r. godz. 14:30 

3) Wizja lokalna ma na celu zapoznanie Wykonawców z warunkami i miejscem świadczenia usługi, 

dookreślonych oraz opisanych kompleksowo w SIWZ. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie 

udziela Wykonawcom żadnych wyjaśnień treści SIWZ.  

4) Osobami odpowiedzialnymi za dokonanie wizji lokalnej są: 

 p. Michał Rozentalski, e-mail: Michal.Rozentalski@gugik.gov.pl, tel. 22 56 31 377; 

 p. Tomasz Cieśluk, e-mail: informatycy@gugik.gov.pl, tel. 22 56 31 465. 

5) Pytania wynikające z udziału w wizjach lokalnych Wykonawcy zobowiązani są wnosić 

pisemnie.  

6) Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania do SIWZ, o których mowa w ust. 4, zgodnie 

z art. 38 ust. 3a ustawy Pzp.  

 

 

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 03.02.2020 r. o godz. 12:00 

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2020 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 06.02.2020 r. o godz. 12:00 

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2020 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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