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Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41: 20.09.2013 r.

ZMIANA SIWZ Nr 1

Po przeanalizowaniu zapytań, które wpłynęły od Wykonawców w dniu 12.09.2013
i 18.09.2013 r. oraz informacji w trybie art. 181 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
która wpłynęła w dniu 18.09.2013 r.,  Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 907),
dokonuje zmiany treści SIWZ w niżej wymienionym zakresie:
1. pkt 3. rozdziału X otrzymuje brzmienie:

„ 3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca składa:

3.1.  Formularz techniczny, wzór formularza określono w załączniku nr 7 do
SIWZ.  Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

3.2. kartę katalogową oferowanego routera - należy złożyć w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

3.3. kartę produktową oferowanego serwera - należy złożyć w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

3.4. pełny  protokół testów  SPEC  dla  oferowanego  modelu  serwera
wyposażonego w oferowane procesory, o którym mowa w załączniku nr 1 do
SIWZ Tabela 2 wiersz 3 - protokół poświadczony przez Wykonawcę.

3.5.  Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający zezwala na złożenie w języku angielskim dokumentów, o
których mowa w pkt. 3.2., 3.3., 3.4.”

2. pkt 7 rozdziału X otrzymuje brzmienie:
„ 7. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z

tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 3.5. rozdziału X.”
3. pkt 2 rozdziału XVI otrzymuje brzmienie:

„ 2. Termin składania ofert upływa w dniu  30.09.2013 r. o godz. 11:00.”
4. pkt 4 rozdziału XVI otrzymuje brzmienie:

„ 4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2013 r. godz. 11:15 w
siedzibie Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa
( parter).”

5. pkt 2.3. Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje
brzmienie:
„ 2.3. udzielenie co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczony serwer oraz

zapewnienie części zamiennych, zgodnie z wymaganiem określonym w
wierszu 13. tabeli nr 2.”

6. wiersz 15 w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ)
otrzymuje brzmienie:
„15. Wydajność proponowanego rozwiązania z wyłączonymi usługami nie może

http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41


Plik do pobrania nr 4
Zmiana SIWZ nr 1- postępowanie znak: NZ-RI/I/PN/15/13 pn: Dostawa routera i serwera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

być mniejsza niż 800 000 PPS”
7. wiersz 58. w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ)

otrzymuje brzmienie:
„ 58. Router i wszystkie elementy, z których jest on zbudowany muszą być objęte co

najmniej 3 letnią gwarancją- wymagane oświadczenie wykonawcy”
8. wiersz 59. w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ)

otrzymuje brzmienie:
„ 59. Router musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w

Polsce lub pochodzić z kanału sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i musi być
objęty gwarancją w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.”

9. wiersz 2 Tabeli nr 2 pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ)
otrzymuje brzmienie:
” 2. Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 złącze o

prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8”
10. wiersz 3 Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ)

otrzymuje brzmienie:
„1. Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w

oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 201 pkt;
zamawiający dopuszcza wynik testu dla serwera wyposażonego w 2 oferowane
procesory. Zamawiający dopuszcza wynik testu SPECint_rate2006 dla serwera
wyposażonego w 2 oferowane procesory o wartości nie niższej niż 392 pkt.

2. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla
oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół
poświadczony przez Wykonawcę; „

11. w Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ) skreśla się
wiersz 7 Inne napędy zintegrowane. Wskutek tego wiersze od 8-15 oznacza się
odpowiednio cyframi 7, 8, 9, 10,11,12,13 i 14.

12. pkt 2 w wierszu 9 Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do
SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 2 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzny.”

13. pkt 1 i 2 w wierszu 14 Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do
SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 1. Serwer i wszystkie elementy, z których jest on zbudowany muszą być

objęte co najmniej 3 letnią gwarancją- wymagane oświadczenie wykonawcy.
2. Serwer musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału

dystrybucyjnego w Polsce lub pochodzić z kanału sprzedaży producenta w Unii
Europejskiej i musi być objęty gwarancją w zakresie zgodnym z wymaganiami
Zamawiającego.”

14. pkt 4 w wierszu 14 Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do
SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„4. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (w

ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na
urządzenie i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia
weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków
twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej,
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;”

15. ust. 4 w § 6. Istotnych postanowień umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje
brzmienie:
„ 4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wad, usterek i
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uszkodzeń, o których mowa w ust. 3 bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów chyba, że wymienia dostarczone urządzenia na nowe tej samej
marki i typu o nie gorszych parametrach.”

16. pkt. 3 Formularza oferty ( załącznik nr 6 do SIWZ)  otrzymuje brzmienie:
„ 3. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Tabeli nr 1 wiersz 57,

58, 59 i Tabeli nr  2 wiersz 13,14 pkt 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 1 do SIWZ), na dostarczone urządzenia udzielamy gwarancji na
okres:
3.1. ………….…. miesięcy dla routera
3.2.      …………….. miesięcy dla serwera „

17. w Formularzu oferty ( załącznik nr 6 do SIWZ) skreśla się pkt 5 i 6. Wskutek tego
punkty od 7-16 oznacza się odpowiednio cyframi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

18. pkt. 6 Formularza oferty ( załącznik nr 6 do SIWZ)  otrzymuje brzmienie:
„ 6. Nr infolinii (serwer): …………………………….., o której mowa w Tabeli nr
2 wiersz 14 pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ).”

19. wiersz 15 Tabeli nr 1 w Formularzu technicznym ( załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje
brzmienie:
„15. Wydajność proponowanego rozwiązania z wyłączonymi usługami nie może być

mniejsza niż 800 000 PPS”
20. wiersz 58. Tabeli nr 1 w Formularzu technicznym ( załącznik nr 7 do SIWZ)

otrzymuje brzmienie:
„ 58. Router i wszystkie elementy, z których jest on zbudowany muszą być objęte co

najmniej 3 letnią gwarancją- wymagane oświadczenie wykonawcy”
21. wiersz 59. Tabeli nr 1 w Formularzu technicznym ( załącznik nr 7 do SIWZ)

otrzymuje brzmienie:
„ 59. Router musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w

Polsce lub pochodzić z kanału sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i musi być
objęty gwarancją w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.”

22. pkt 2 w wierszu 2 Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym ( załącznik nr 7 do SIWZ)
otrzymuje brzmienie:
” 2. Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 złącze o

prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8”
23. wiersz 3 Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym ( załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje

brzmienie:
„1. Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w

oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 201 pkt;
zamawiający dopuszcza wynik testu dla serwera wyposażonego w 2 oferowane
procesory. Zamawiający dopuszcza wynik testu SPECint_rate2006 dla serwera
wyposażonego w 2 oferowane procesory o wartości nie niższej niż 392 pkt.

2. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla
oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół
poświadczony przez Wykonawcę; „

24. w Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym ( załącznik nr 7 do SIWZ) skreśla się
wiersz 7 Inne napędy zintegrowane. Wskutek tego wiersze od 8-15 oznacza się
odpowiednio cyframi 7, 8, 9, 10,11,12,13 i 14.

25. pkt 2 w wierszu 9 Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym ( załącznik nr 7 do SIWZ)
otrzymuje brzmienie:
„ 2 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzny.”

26. pkt 1 i 2 w wierszu 14 Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym ( załącznik nr 7 do
SIWZ) otrzymuje brzmienie:
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„ 1. Serwer i wszystkie elementy, z których jest on zbudowany muszą być
objęte co najmniej 3 letnią gwarancją- wymagane oświadczenie wykonawcy.

2. Serwer musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego w Polsce lub pochodzić z kanału sprzedaży producenta w Unii
Europejskiej i musi być objęty gwarancją w zakresie zgodnym z wymaganiami
Zamawiającego.”

27. pkt 4 w wierszu 14 Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym ( załącznik nr 7 do SIWZ)
otrzymuje brzmienie:
„4. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (w

ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na
urządzenie i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia
weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków
twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej,
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Gdynia, dnia 20.09.2013 r.                                                         DYREKTOR
                                                                                                            /-/
                                                                                                  Marek Długosz


