
 
 

AZ.2710.2.2020.3.MS 
          Szczecin, dn. 10.02.2020r. 

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę stacji 
roboczych dla Muzeum Narodowego w Szczecinie”. 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym dokonuje następujących zmian 
w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę stacji roboczych dla Muzeum 
Narodowego w Szczecinie”. , zamieszczając je w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
https://bip.muzeum.szczecin.pl/. 

  

1. SIWZ – Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pkt.3 wymagania szczegółowe – wg 
specyfikacji technicznych – zadanie 2 – specyfikacja nr 2 – komputer przenośny (pkt. 10 
Gwarancja) oraz specyfikacja nr 3 – stacja graficzna (pkt. 11. Gwarancja) dodaje się: 
 
a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy Zamawiający zgadza się na 
wydłużenie czasu naprawy do 14 dni. 
 

2. SIWZ – Załącznik nr 2 – Formularz cenowo przedmiotowy – dla zadania 2 – parametry 
techniczne i inne wymagane przez zamawiającego zgodnie z OPZ - komputer przenośny 
(pkt.10 okres gwarancji) oraz stacja graficzna (pkt. 11 Gwarancja) dodaje się: 
 
a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy Zamawiający zgadza się na 
wydłużenie czasu naprawy do 14 dni. 
 

3. SIWZ – Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pkt.3 wymagania szczegółowe – wg 
specyfikacji technicznych – zadanie 2 – specyfikacja nr 4 – zasilacz awaryjny – (pkt.9 
Gwarancja) dodaje się: 

Zamawiający dopuszcza naprawę w serwisie zewnętrznym, o ile naprawa nie jest możliwa na 
miejscu oraz Wykonawca sam zdemontuje i odbierze urządzenie od zamawiającego oraz 
zwróci je i zamontuje i uruchomi na własny koszt.  

4. SIWZ – Załącznik nr 2 – Formularz cenowo przedmiotowy – dla zadania 2 – parametry 
techniczne i inne wymagane przez zamawiającego zgodnie z OPZ – zasilacz awaryjny (pkt.9 
Gwarancja) dodaje się: 
 
Zamawiający dopuszcza naprawę w serwisie zewnętrznym, o ile naprawa nie jest możliwa na 
miejscu oraz Wykonawca sam zdemontuje i odbierze urządzenie od zamawiającego oraz 
zwróci je i zamontuje i uruchomi na własny koszt. 
 



 
5. SIWZ – Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pkt.3 wymagania szczegółowe – wg 

specyfikacji technicznych – pkt.2 ppkt. 21 dodaje się: 
 
Instruktarz winien obejmować co najmniej zagadnienia: 
1) Podłączenie zestawu i uruchomienie 
2) Konfigurację sieci lokalnej w tym ręczne nadanie adresu IP 
3) Podłączenie urządzeń do ActivDirectory oraz zarządzanie użytkownikami na urządzeniach 
4) Ograniczanie przywilejów kont użytkowników na urządzeniu 
5) Przyłączanie do zasobów sieciowych 
6) Proces instalacji oprogramowania 
 
Instruktarz winien być przeprowadzony na miejscu u Zamawiającego dla 3 osób. Instruktarz 
winien być przeprowadzony bezpośrednio na dostarczonych urządzeniach. Instruktarz winien 
być przeprowadzony w czasie pracy Zamawiającego, to jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7:30-15:30 w dni robocze. Zamawiający wymaga, aby instruktarz był skuteczny, 
dlatego nie definiuje ilości godzin, na które Wykonawca ma poświęcić na powyższe 
zagadnienia.    
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