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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawy usług

wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiającego - Uniwersytet Wrocławski - infrastruktury IT:

dla Części 1 – Dostawa usług serwisowych dla sprzętu serwerowni; dla Części 2 – Dostawa usług wsparcia

serwisowego dla oprogramowania Oracle; dla Części 3 – Dostawa usług wsparcia serwisowego dla sprzętu

IBM/Lenovo. 2.1. W ramach wsparcia Zamawiający otrzyma: a) opiekę serwisową, z reakcją na zgłoszenia

krytyczne (dotyczące awarii uniemożliwiających dalszą pracę sprzętu) realizowaną przez autoryzowany

serwis producenta sprzętu, b) pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu wszelakich

czynności ze sprzętem. Wsparcie serwisowe wynosić będzie: 1) minimum 12 miesięcy – wsparcia

serwisowego dla serwerowni (Część 1); 2) minimum 36 miesięcy – dla oprogramowania Oracle (Część 2);

3) minimum 36 miesięcy – dla sprzętu i oprogramowania IBM/Lenovo (Część 3). 3. Szczegółowy zakres

wykonania zamówienia oraz warunki i zasady realizacji umowy zawierają następujące dokumenty: a) Opis

przedmiotu zamówienia-minimalne wymagania – załączniki nr 4a, 4b i 4c do SIWZ (odpowiednio dla

Części nr 1, 2 i 3); b) Wzór umowy – załączniki nr 5a, 5b i 5c do SIWZ (odpowiednio dla Części nr 1, 2 i 3).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup
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dostawy usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiającego - Uniwersytet Wrocławski -

infrastruktury IT: dla Części 1 – Dostawa usług serwisowych dla sprzętu serwerowni; dla Części 2 –

Dostawa usług wsparcia serwisowego dla oprogramowania Oracle; dla Części 3 – Dostawa usług

wsparcia serwisowego dla sprzętu IBM/Lenovo. 2.1. W ramach wsparcia Zamawiający otrzyma: a)

opiekę serwisową, z reakcją na zgłoszenia krytyczne (dotyczące awarii uniemożliwiających dalszą pracę

sprzętu) realizowaną przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, b) pomoc i doradztwo w przypadku

problemów przy wykonywaniu wszelakich czynności ze sprzętem. Wsparcie serwisowe wynosić będzie:

1) minimum 12 miesięcy – wsparcia serwisowego dla serwerowni (Część 1); 2) minimum 36 miesięcy –

dla oprogramowania Oracle (Część 2); 3) minimum 30 miesięcy – dla sprzętu i oprogramowania

IBM/Lenovo (Część 3). 3. Szczegółowy zakres wykonania zamówienia oraz warunki i zasady realizacji

umowy zawierają następujące dokumenty: a) Opis przedmiotu zamówienia-minimalne wymagania –

załączniki nr 4a, 4b i 4c do SIWZ (odpowiednio dla Części nr 1, 2 i 3); b) Wzór umowy – załączniki nr

5a, 5b i 5c do SIWZ (odpowiednio dla Części nr 1, 2 i 3).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-07, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-05-14, godzina: 10:00
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