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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa specjalistycznego oprogramowania wraz z licencjami do 

oprogramowania na potrzeby obsługi i wsparcia zadań Departamentu Geodezji, Kartografii  

i Systemów Informacji Geograficznej” BDG-ZP.2610.38.2019.GI. 

 

 

ZMIANA i WYJAŚNIENIA 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  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje zmianę treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

 

Pytanie nr 1 

dot. wymagań Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi w odniesieniu do części I 

Oprogramowanie użytkowe stanowiące przedmiot niniejszego postępowania w części I 

(oprogramowanie Global Mapper i LiDAR), jako wartość niematerialna, o zamkniętym katalogu 

funkcji (produkt gotowy), dostarczane wyłącznie w wersji elektronicznej, nie podlega gwarancji 

ani rękojmi (w rozumieniu towarów). Oferowany jest natomiast tzw. kontrakt serwisowy, 

obejmujący określony zakres usług: m.in darmowe aktualizacje, wsparcie techniczne, który jest 

dodatkowym wymogiem Zamawiającego w okresie 12 miesięcy do dnia zawarcia umowy. 

Jedyna forma gwarancji może się odbywać na warunkach producenta opisanych w załączonym 

dokumencie Umowy licencyjnej producenta, która jest akceptowana przez użytkownika podczas 

instalacji oprogramowania. W związku z powyższym prosimy o zwolnienie licencji 

oprogramowania Global Mapper oraz LiDAR, będących przedmiotem części I z wymagań 

dotyczących gwarancji i rękojmi lub uznanie dopuszczalnych świadczeń gwarancyjnych na 

warunkachproducenta. 

 

 

 

 



Odpowiedź  

Zamawiający akceptuje kontrakt serwisowy. 

Punkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przyjmuje brzmienie: 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym w formularzu 

ofertowym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy i maksymalnie do 

31.12.2019.  

2) zapewnienie wsparcia technicznego (m. in. reakcja i czas naprawy) od dnia zawarcia umowy 

na okres nie mniejszy niż 12 miesięcy. Wsparcie techniczne rozumiane jako usługi w zakresie 

pomocy technicznej, bezpłatnych aktualizacji oraz usuwania błędów, usterek i wad w 

świadczonym oprogramowaniu. 

 

 

Pytanie nr 2 

dot. zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Mając na uwadze zastrzeżenia z powyższego pkt. 1 w zakresie rękojmi, prosimy o zmianę    zasad 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w odniesieniu do części I w taki sposób, aby 

całość tj. 100% kwoty zabezpieczenia była zwrócona w  terminie  30  dni  od  dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zwróci kwotę wniesioną w ramach zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ-wzór 

umowy poprzez usunięcie poniższego przypisu ze str. nr 1 wzoru umowy:  

,,Dotyczy Części Zamówienia:2 i 4” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale XVII SIWZ 

Jest: 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

"zabezpieczeniem" w wysokości 5% wartości brutto umowy.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  

w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  



2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4.     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna w 

banku: NBP Nr 17 1010 1010 0007 5213 9120 0000 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy Nr referencyjny BDG-ZP.2610.38.2019.GI”. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

10. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zwróci 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni 

po upływie okresu rękojmi. 

 

Powinno być: 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 

dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 5% wartości brutto umowy.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  

w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 



4.     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna w 

banku: NBP Nr 17 1010 1010 0007 5213 9120 0000 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy Nr referencyjny BDG-ZP.2610.38.2019.GI”. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający  zwróci  100%  wartości  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

  Zmienione załączniki nr 1-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  i nr  2 wzór umowy do SIWZ 

zostają umieszczone na stronie Zamawiającego. 

 

 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski 


