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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz oprogramowania. a) 

Dotyczy części A postępowania: Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z 

bieżącej produkcji (2016/2017), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i 

użytkowania na terenie RP. b) Dotyczy części B postępowania: Oferowany sprzęt powinien być 

fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie używany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 6 

miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego). Sprzęt powinien pochodzić z oficjalnego kanału 

dystrybucji na terenie Unii Europejskiej. Oferowany sprzęt powinien posiadać stosowne certyfikaty 

dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. c) Dotyczy części C postępowania: 

Oferowane oprogramowanie winno być nowe, niepochodzące z odsprzedaży używanych licencji, 

pochodzić od autoryzowanych partnerów z oficjalnej i legalnej dystrybucji. 2) Zakres zamówienia 

obejmuje: zakup sprzętu/oprogramowania, rozładunek, dostarczenie i wniesienie w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego oraz zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego sprzętu 3) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem: a) część A – Dostawa serwera, b) część 

B – Dostawa serwera do celów rozbudowy infrastruktury i backupu, c) część C – Dostawa 

oprogramowania backup VEEAM lub równoważnego ze wsparciem 5) Termin realizacji zamówienia: 

Dotyczy części A,B: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia. Dotyczy części C: do 28 dni od daty 

zawarcia umowy. 6) Okres gwarancji. Dotyczy części A: Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 

36 miesięcy. Wymagany czas reakcji serwisu do 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia wady. 

Szczegóły zawiera załącznik nr 3a do SIWZ – wzór umowy. Dotyczy części B: Wymagany minimalny 



okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wymagany czas reakcji serwisu do 1 dnia roboczego od 

momentu zgłoszenia wady. Szczegóły zawiera załącznik nr 3a do SIWZ – wzór umowy. Dotyczy części 

C: Wymagany minimalny okres gwarancji na nośniki wynosi 3 miesiące (dotyczy przypadku, jeżeli 

Wykonawca zaoferuje oprogramowanie na nośnikach). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w 

dacie podpisania Protokołu Odbioru.  

W ogłoszeniu powinno być: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz 

oprogramowania. a) Dotyczy części A postępowania: Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie 

nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (2016/2017), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go 

do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. b) Dotyczy części B postępowania: Oferowany sprzęt 

powinien być fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie używany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie 

starszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego). Sprzęt powinien pochodzić z 

oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Unii Europejskiej. Oferowany sprzęt powinien posiadać 

stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. c) Dotyczy części C 

postępowania: Oferowane oprogramowanie winno być nowe, niepochodzące z odsprzedaży 

używanych licencji, pochodzić od autoryzowanych partnerów z oficjalnej i legalnej dystrybucji. 2) 

Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu/oprogramowania, rozładunek, dostarczenie i wniesienie 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego 

sprzętu 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem: a) część A – Dostawa 

serwera (1 komplet) , b) część B – Dostawa serwera do celów rozbudowy infrastruktury i backupu (2 

szt.), c) część C – Dostawa oprogramowania backup VEEAM lub równoważnego ze wsparciem (32 

szt.). 5) Termin realizacji zamówienia: Dotyczy części A,B: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia. 

Dotyczy części C: do 28 dni od daty zawarcia umowy. 6) Okres gwarancji. Dotyczy części A: 

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Wymagany czas reakcji serwisu do 1 dnia 

roboczego od momentu zgłoszenia wady. Szczegóły zawiera załącznik nr 3a do SIWZ – wzór umowy. 

Dotyczy części B: Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wymagany czas reakcji 

serwisu do 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia wady. Szczegóły zawiera załącznik nr 3a do 

SIWZ – wzór umowy. Dotyczy części C: Wymagany minimalny okres gwarancji na nośniki wynosi 3 

miesiące (dotyczy przypadku, jeżeli Wykonawca zaoferuje oprogramowanie na nośnikach). Bieg 

terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-21, godzina: 10:30,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-09-26, godzina: 10:30,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - część A  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera. Oferowany sprzęt powinien być 

fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (2016/2017), posiadać stosowne certyfikaty 

dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera (1 komplet). Oferowany 



sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (2016/2017), posiadać stosowne 

certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - część B  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera do celów rozbudowy 

infrastruktury i backupu. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej 

produkcji (2016/2017), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania 

na terenie RP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera do celów rozbudowy 

infrastruktury i backupu (2 szt.). Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z 

bieżącej produkcji (2016/2017), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i 

użytkowania na terenie RP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych - część C  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania. Oferowane 

oprogramowanie winno być nowe, niepochodzące z odsprzedaży używanych licencji, pochodzić od 

autoryzowanych partnerów z oficjalnej i legalnej dystrybucji. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania (32 szt.). 

Oferowane oprogramowanie winno być nowe, niepochodzące z odsprzedaży używanych licencji, 

pochodzić od autoryzowanych partnerów z oficjalnej i legalnej dystrybucji. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ  

 


