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OR-IV.272.1.24.2018                       Rzeszów, 05.10.2018 r. 

       

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.  

Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 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. W Załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a) Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy HPE StoreServ 8200 o numerze 
seryjnym CZ3633KXYX p/n K2Q36A,  

Zamawiający wymaga dostarczenia: 
· dwóch dysków 1.92TB SSD do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej 

wraz z licencjami rozszerzającymi – (2 komplety) 
· dodatkowej półki dyskowej obsadzonej 8 dyskami 1.92TB SSD, jeżeli do rozbudowy 

system potrzebuje licencji należy je również dostarczyć 

· sprzęt powinien być objęty min. 3 letnim serwisem producenta na poziomie Proactive 
Care z 6h gwarantowanym czasem naprawy oraz opcją pozostawienia uszkodzonych 
dysków u Zamawiającego.” 

 

2. W Załączniku nr 2 do SIWZ pkt 1a otrzymuje brzmienie:  

Rozbudowa macierzy HPE 3PAR 8200 

Ilość Model Opis 

1 E7Y71A HPE 3PAR 8000 SFF(2.5in) Fld Int Dr Encl 

10 K2P89B HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD 

1 H1K95A5 HPE 3Y Proactive Care CTR wDMR Service 

1 H1K95A5 WSF HPE 3PAR Internal Entitlement Supp 

10 H1K95A5 X8J HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD Supp 

1 H1K95A5 YTJ HPE 3PAR 8000 Drive Encl Support 

 

3. 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 22 października 

2018 r. do godz. 10:00. 

2.  Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: „Oferta w 

przetargu nieograniczonym pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu 

komputerowego, znak sprawy: OR-IV.272.1.20.2018”, NIE OTWIERAĆ PRZED  

22 października 2018 r. godz. 11:00", a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym 

adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 października 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, pokój 207. 

Otwarcie ofert jest jawne. 
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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) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny oraz innych parametrów oferty w zakresie kryteriów oceny ofert. 


