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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą:  ,,Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury 

Oracle” nr referencyjny BDG-ZP.2610.26.2019.IZ 

 

 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 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: 

Pytanie  

W związku z postępowaniem  Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla 

infrastruktury Oracle Nr referencyjny: BDG-ZP.2610.26.2019.IZ umieszczony na stronie 

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-

8-pzp/swiadczenie-uslug-asysty-technicznej-i-konserwacji-dla-infrastruktury-oracle   zwracamy się 

z prośbą o korektę zapisów SOPZ. 

Uzasadnienie: Zamawiający posiada wsparcie techniczne aktywne do dnia 10.10.2019 r. Składanie 

ofert przypada na 15.10.2019 roku czyli po wygaśnięciu wsparcia, zaś Załącznik nr 1 do Umowy 

Zasady świadczenia usług asysty technicznej cz. 1 "Oracle Software Technical Support Policies: 9 

marca 2018 " Strona 3 z 29 Akapit Wznowienie Usług Asysty Technicznej Oracle mówi: „Jeśli okres 

świadczenia usługi asysty technicznej upłynie lub nie została ona pierwotnie zakupiona wraz z 

licencją programu, naliczona zostanie opłata za przywrócenie.” Warto zauważyć, że na mocy tego 

postanowienia Zamawiający w przypadku aktywacji usługi wsparcia nabywa wstecz prawa do 

wszelkich aktualizacji, które miały miejsce od dnia wygaśnięcia wsparcia do dnia jego aktywacji. 

W związku z tym, że Zamawiający ma, wynikający z PZP, obowiązek opisania przedmiotu 

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący wnosimy o zmianę zapisów SOPZ z: Przedmiot 



zamówienia obejmuje świadczenie usługi serwisu urządzeń posiadanych przez Zamawiającego przez  

6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.  

Na: 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi serwisu urządzeń posiadanych przez 

Zamawiającego przez  6 miesięcy  od dnia wygaśnięcia wsparcia tj. do dnia 11 kwietnia 2020 roku.  

Lub  

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi serwisu urządzeń posiadanych przez 

Zamawiającego przez  6 miesięcy  od dnia planowanego przez Zamawiającego terminu podpisania 

umowy tj.  do dnia ……. 2020 roku.  

Odpowiedź 

Umowa 

W § 1. Przedmiot Umowy ust. 1 jest: 

„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji, 

zwane w dalszej części Umowy „ATiK” z zachowaniem ciągłości usługi, przez okres 6 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy dla niżej wyszczególnionych produktów będących w posiadaniu 

Zamawiającego: 

Będzie: 

„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji, 

zwane w dalszej części Umowy „ATiK”z zachowaniem ciągłości usługi do dnia 11 kwietnia 2020 r., 

dla niżej wyszczególnionych produktów będących w posiadaniu Zamawiającego” 

OPZ 

W rozdziale 1 OPZ jest: 

„Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi serwisu urządzeń posiadanych przez 

Zamawiającego przez  6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.” 

Będzie: 

„Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla urządzeń 

posiadanych przez Zamawiającego z zachowaniem ciągłości usługi do dnia 11 kwietnia 2020 r.” 
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