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ZMIANA SIWZ NR 1
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na rozbudowę
platformy wirtualizacyjnej wraz z usługą wsparcia technicznego dla urządzeń platformy
wirtualizacyjnej FlexPod przez 36 miesięcy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp,
modyfikuje zapisy SIWZ w sposób następujący:
1. Zamawiający modyfikuje pkt 8.1 Rozdział I - SIWZ nadając mu brzmienie:
„8.1 Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczyć sprzęt do
rozbudowy platformy wirtualizacyjnej FlexPod, do lokalizacji, o których mowa poniżej,
w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz świadczyć Wsparcie Techniczne
w okresie 36 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r., przez co Zamawiający
rozumie, że Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia Awarii oraz udostepnienia Aktualizacji,
które pojawiły się również w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 3)
OPZ . ”.
2. Zamawiający modyfikuje pkt 6.1) Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia nadając mu brzmienie:
„6.1) Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczyć sprzęt do
rozbudowy platformy wirtualizacyjnej FlexPod, do lokalizacji, o których mowa poniżej, w terminie
10 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz świadczyć Wsparcie Techniczne w okresie
36 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r., przez co Zamawiający rozumie, że
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia Awarii oraz udostepnienia Aktualizacji, które pojawiły
się również w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 3) OPZ .”
3. Zamawiający modyfikuje pkt 10.16) Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia nadając mu
brzmienie:
„10.16) Jeżeli począwszy od dnia 1 stycznia 2021r. oraz w trakcie trwania umowy dla konkretnego
Urządzenia Producent odpowiednio ogłosił lub ogłosi zakończenie wsparcia i serwisu (End of
Support, End of Life itp.) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia części zamiennych lub
wymiany uszkodzonych Urządzeń w oparciu o własny stock serwisowy. Zakończenie świadczenia
usług wsparcia i serwisu przez producenta Urządzeń nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za
zapewnienie Usług zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym OPZ.”.
4. Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 4 Rozdział III – Istotne postanowienia umowy nadając mu
brzmienie:
„§ 2 ust. 4 Usługi będą świadczone przez okres 36 miesięcy, zgodnie z pkt 6 ppkt 1) OPZ”.
5. Zamawiający modyfikuje § 10 ust. 14 Rozdział III – Istotne postanowienia umowy nadając mu
brzmienie:
„§ 10 ust. 14 Jeżeli począwszy od dnia 1 stycznia 2021r. oraz w trakcie trwania Umowy dla
konkretnego Urządzenia Producent odpowiednio ogłosił lub ogłosi zakończenie wsparcia i serwisu
(End of Support, End of Life itp.) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia części zamiennych
lub wymiany uszkodzonych Urządzeń w oparciu o własny stock serwisowy. Zakończenie świadczenia
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usług wsparcia i serwisu przez producenta Urządzeń nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za
zapewnienie Usług zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym OPZ.”.
Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ.
/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny
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