MZ/NZU/1108/2017
Warszawa, 21 sierpnia 2017 r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na
„System serwerowy”.
Instytut Fizyki PAN uprzejmie informuje, iż w trybie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP,
Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Rozdział 7 par. 1 pkt 2:
Było:
„oświadczenie producenta obudowy i serwera, że w przypadku niewywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem swojego produktu;”
Jest:
Punkt został całkowicie usunięty.
Rozdział 7 par. 1 pkt 10:
Było:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46
„ Oferta w postępowaniu na sprzęt komputerowy i oprogramowanie
nr sprawy: JZ/NZU/1108/2017
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 13:30"
Jest:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46
„ Oferta w postępowaniu na sprzęt komputerowy i oprogramowanie
nr sprawy: JZ/NZU/1108/2017
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 24 sierpnia 2017 r. o godz. 13:30"

Rozdział 8 par. 1
Było:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. Lotników 32/46 w Warszawie –
pok. 101 blok I do dnia 21 sierpnia 2017 r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w Rozdziale 7 SIWZ.
Jest:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. Lotników 32/46 w Warszawie –
pok. 101 blok I do dnia 24 sierpnia 2017 r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w Rozdziale 7 SIWZ.
Rozdział 8 par. 4
Było:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 107 blok I, w dniu 21 sierpnia 2017
r., o godzinie 13:30.
Jest:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 107 blok I, w dniu 24 sierpnia 2017
r., o godzinie 13:30.
Załącznik nr 5 do JZ/NZU/1108/2017
Formularz cenowo-techniczny
Było:



Gwarancja


Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7.
Możliwość rozszerzenia gwarancji do min. 5 lat.
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera –
dokumenty potwierdzające muszą zostać załączone do oferty;
Oświadczenie producenta obudowy i serwera, że w przypadku
niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z
serwisem swojego produktu – dokument potwierdzający musi zostać
załączony do oferty.

Jest:

Gwarancja 


Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7.
Możliwość rozszerzenia gwarancji do min. 5 lat.
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera –
dokumenty potwierdzające muszą zostać załączone do oferty;
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Załącznik nr 6 do JZ/NZU/1108/2017
Było:



Gwarancja


Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7.
Możliwość rozszerzenia gwarancji do min. 5 lat.
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera –
dokumenty potwierdzające muszą zostać załączone do oferty;
Oświadczenie producenta obudowy i serwera, że w przypadku
niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z
serwisem swojego produktu – dokument potwierdzający musi zostać
załączony do oferty.

Jest:

Gwarancja 


Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia
zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7.
Możliwość rozszerzenia gwarancji do min. 5 lat.
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera –
dokumenty potwierdzające muszą zostać załączone do oferty;

Inne zapisy SWIZ nie ulegają zmianie.

3

