OR-IV.272.2.20.2017

Rzeszów, 19.07.2017 r.
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu
PSeAP – część regionalna.
Zamawiający, Województwo Podkarpackie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
1. Rozdział IV SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (podpisania
umowy). Dla urządzeń wskazanych poniżej, Czynności serwisowe będą świadczone do dnia:
a. ASA5585-S20P20XK9 – do 30 kwietnia 2020,
b. ASR1001-2.5G-SECK9 – do 30 kwietnia 2021,
c. WS-C3750X-24T-S – do 31 października 2021.”
2. W załączniku nr 2 do SIWZ, część II punkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku wymiany dysków twardych w ramach gwarancji dopuszcza się wymianę na
dyski odnowione (ang. Refurbished), pod warunkiem zachowania gwarancji Producenta
sprzętu objętego wsparciem.”
3 . W załączniku nr 2 do SIWZ, część II punkt 10 podpunkt c) otrzymuje brzmienie:
c) Każda instalacja musi być wykonana do wszystkich najnowszych wersji Oprogramowania
układowego udostępnionego przez producenta danego Urządzenia. Dopuszcza się instalację
innej niż najnowsza wersja Oprogramowania układowego uwzględniając zgodność z innymi
elementami środowiska informatycznego CPD po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. W załączniku nr 4 do SIWZ w § 2 ust. 2 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie:
„a) wykonaniu czynności umożliwiających uruchomienie wsparcia serwisowego dla Urządzeń,
łącznie z potwierdzoną rejestracją wsparcia serwisowego mającej status aktywny na
stronach www producentów Urządzeń. Wsparcie serwisowe o którym mowa ma mieć status
aktywny na stronie www nie później niż od dnia podpisania protokołu potwierdzającego
gotowość Wykonawcy do świadczenia usługi Wsparcia serwisowego, do końca okresu
realizacji umowy. Dla urządzeń wskazanych poniżej, wsparcie serwisowe o którym mowa ma
mieć status aktywny na stronie www nie później niż od dnia podpisania protokołu
potwierdzającego gotowość Wykonawcy do świadczenia usługi Wsparcia serwisowego, do
dnia:
ASA5585-S20P20XK9 – do 30 kwietnia 2020,
ASR1001-2.5G-SECK9 – do 30 kwietnia 2021,
WS-C3750X-24T-S – do 31 października 2021.”
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5. Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Al. Łukasza
Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 207 - II piętro, w terminie do dnia 7 sierpnia
2017 r. do godz. 10:00.
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Województwo Podkarpackie w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: „Oferta na usługę wsparcia serwisowego
urządzeń zakupionych w ramach projektu PSeAP – część regionalna., numer
sprawy: OR-IV.272.2.20.2017”, NIE OTWIERAĆ PRZED 7 sierpnia 2017 r. godz.
11:00", a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem
Wykonawcy.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, pokój
207. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym
zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub
„wycofanie” oferty.
5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające
zmienioną
treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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