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    AZ.2710.15.5.2019.MS                                                                               Szczecin, dn. 29.10.2019r. 

                                  

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę 
infrastruktury serwerowej do Muzeum Narodowego w Szczecinie” 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: DZ. U z 2018, poz. 1986 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod numerem 609147-N-2019 w dniu 11.10.2019  w siedzibie Zamawiającego 
oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w następującym zakresie: 

 

 

1. SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia pkt.2 - wymagania ogólne ppkt.3 otrzymuje 
nowe brzmienie: 

Wykonawca udziela licencji producenta która powinna być nieograniczona czasowo, niewyłączna,  
do wykorzystania na terenie Polski w tym obejmować co najmniej następujące pola eksploatacji: 
utrwalanie na dowolnym nośniku, zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci 
urządzenia, udostępniania w sieci Internet i innych sieciach komputerowych (publiczne 
udostępnianie Oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym) 

 
 
2. SIWZ Załącznik nr 9 – wzór umowy § 2 ust.4  otrzymuje nowe brzmienie: 

 
 

Wykonawca udziela licencji producenta która powinna być nieograniczona czasowo, niewyłączna , 
do wykorzystania na terenie Polski w tym obejmować co najmniej następujące pola eksploatacji: 
utrwalanie na dowolnym nośniku, zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci 
urządzenia, udostępniania w sieci Internet i innych sieciach komputerowych (publiczne 
udostępnianie Oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym) 
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3. SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- Specyfikacja techniczna nr 6 – System 
operacyjny serwera  - element konfiguracji – L.p. 2 - system otrzymuje nowe brzmienie:  

 

Zgodny z opisem istniejącej infrastruktury IT, z którą musi tworzyć jednolitą strukturę i musi w 
pełni współpracować oraz który jako wirtualny host musi obsługiwać nieograniczoną liczbę 
maszyn wirtualnych. 

 

4. SIWZ Załącznik nr 3– formularz cenowo przedmiotowy - System operacyjny serwera  - element 
konfiguracji – L.p. 2 - system otrzymuje nowe brzmienie: 

Zgodny z opisem istniejącej infrastruktury IT, z którą musi tworzyć jednolitą strukturę i musi w 
pełni współpracować oraz który jako wirtualny host musi obsługiwać nieograniczoną liczbę 
maszyn wirtualnych. 

 

5. SIWZ Załącznik nr 2 Formularz ofertowy pkt.3 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

*Załączam/nie załączam do oferty deklarację wykonawcy o posiadaniu autoryzacji producenta 
dostarczonych przełączników sieciowych 

 

6. SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt.2 wymagania ogólne ppkt. 13) f) 
otrzymuje nowe brzmienie:  

 

Oświadczenia, że naprawy gwarancyjne będą realizowane przez Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta – dotyczy serwerów, UTM oraz 
macierzy 

7. SIWZ Załącznik nr 9 wzór umowy §3 ust.7 lit. f) otrzymuje nowe brzmienie: 
 

Oświadczenia, że naprawy gwarancyjne będą realizowane przez Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta – dotyczy serwerów, UTM oraz 
macierzy 

 
8. SIWZ Załącznik nr 9 wzór umowy do §8 dodaje się ust. 11: 
 

Naprawy wskazane w ust. 9) oraz 10) powinny być realizowane w terminach określonych w ust. 
16). Zwłoka w dotrzymaniu powyższych terminów przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta lub bezpośrednio przez Producenta będzie okolicznością leżącą po stronie 
Wykonawcy.  

 
9. SIWZ Załącznik nr 9 wzór umowy §11 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

W przypadku gdy Wykonawca jako kryterium oceny ofert zadeklaruje posiadanie autoryzacji 
producenta dostarczonych przełączników  sieciowych i nie przekaże  jej przed przystąpieniem do 
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odbioru końcowego, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawcy nie należy się z tytułu 
Umowy żadne wynagrodzenie. 

 
 

10.   SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia pkt.2 - wymagania ogólne pkt.13 ppkt. b) 
otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Instrukcje obsługi w języku polskim. Wyjątek stanowią instrukcje obsługi w języku angielskim dla 
urządzeń klasy Enterprise, pod warunkiem, że w danym urządzeniu nie występuje instrukcja w 
języku polskim. 

 

 11.  SIWZ Załącznik nr 9 wzór umowy §3 ust.7 pkt. b) otrzymuje nowe brzmienie: 

Instrukcje obsługi w języku polskim. Wyjątek stanowią instrukcje obsługi w języku angielskim dla 
urządzeń klasy Enterprise, pod warunkiem, że w danym urządzeniu nie występuje instrukcja w 
języku polskim. 

 

12.  SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- Specyfikacja techniczna nr 12 – Przełącznik 
sieciowy szkieletowy – usuwa się element konfiguracji – L.p. 27 – Zarządzanie 

 

13.  SIWZ Załącznik nr 3– formularz cenowo przedmiotowy – Przełącznik sieciowy szkieletowy – 
usuwa się element konfiguracji – L.p. 27 - Zarządzanie 

 

14.  SIWZ Załącznik nr 3 – formularz cenowo przedmiotowy – serwer typu RACK - element konfiguracji 
Lp.21,22, macierz dyskowa - element konfiguracji Lp. 18,19, napęd taśmowy LTO - element 
konfiguracji Lp. 11,12, UTM - element konfiguracji Lp. 22,23, Oprogramowanie do Backupu - 
element konfiguracji Lp. 10,11, System operacyjny serwera -  element konfiguracji Lp. 6,7, Szafa 
dystrybucyjna - element konfiguracji Lp. 10,11, zasilacz awaryjny do szafy serwerowej -  element 
konfiguracji Lp. 9,10, Przełacznik sieciowy dystrybucyjny z funkcją PoE - element konfiguracji Lp. 
17,18, KVM - element konfiguracji Lp. 11,12, Listwa PDU - element konfiguracji Lp. 14,15, 
Przełącznik sieciowy szkieletowy - element konfiguracji Lp. 28,29, taśmy LTO - element 
konfiguracji Lp. 6,7 otrzymuje nowe brzmienie: 

 Nazwa producenta 

 Oferowany model 

 

15.  1. SIWZ rozdział XIV otrzymuje nowe brzmienie: 

XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.    Składanie ofert.  

a. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego.  
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b. Oferty należy składać we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres 
Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem postępowania.  

c. Termin składania ofert upływa dnia 04.11.2019  roku o godz. 10:00  
d. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

2. Otwarcie ofert.  

a. Oferty zostaną otwarte w dniu 04.11.2019 roku  o godz. 10:30 w budynku   
Zamawiającego przy ul. Staromłyńskiej 1 pok. 18. 

b. Otwarcie ofert jest jawne.  
 

 

 

 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

 

……………………………………………………. 


