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Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 

internetowej prowadzonego 

postępowania) 

 

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania 

pod nazwą: „Usługa dostępu do usługi wsparcia technicznego producenta 

sprzętu w 3 Częściach: Część 1: dla serwerów IBM Lenovo; Część 2 - dla 

przełączników Juniper; Cześć 3 - dla Macierzy IBM” 

 
INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień 

w przedmiotowym postępowaniu, w poniższym zakresie, a także na podstawie art. 286 

ust 1 i 3 zmienia treść SWZ oraz przedłuża termin składania ofert. 

 
Pytanie 1) Dot. Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 

Dla urządzeń Lenovo typu 8737 producent nie oferuje gwarantowanego czasu naprawy. 

W związku z tym brak jest możliwości spełnienia warunków siwz: warunku świadczenia 

usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta oraz warunku 

gwarantowanego czasu naprawy. Najwyższym dedykowanym wsparciem w tej sytuacji 

jest poziom Same Buisness Day 24*7, co oznacza reakcję w tym samym dniu roboczym 

bez gwarantowanego czasu naprawy   

Prosimy o zmianę wymagań SIWZ. 

Odpowiedź 1) Zamawiający zmienia zapisy w Opisie przedmiotu (załącznik nr 3a do 

SWZ) zamówienia dla Części 1 w następujący sposób: 

Punkt 2 a jest: 

Przedmiot zamówienia: Usługa wsparcia serwisowego dla serwerów IBM/Lenovo 

a) Wymagania dotyczące wsparcia serwisowego dla serwerów IBM/Lenovo 

Punkt 2 a zmienia się na:  

a) Wymagania dla usługi wsparcia dla sprzętu wymienionego w tabeli w pkt. 1a OPZ 

w poz. 1-5. 

Ponadto do punktu 2a Opisu przedmiotu zamówienia dopisuje się podpunkt 2 o treści: 

2. Wymagania dla usługi wsparcia dla sprzętu wymienionego w tabeli w pkt. 1a OPZ 

w poz. 6-9: 

 24-godzinna opiekę serwisową, przez 7 dni w tygodniu, z reakcją tego samego 

dnia, 

 dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa, wydajności i stabilności działania 

sprzętu i oprogramowania; 

 pomoc i doradztwo w przypadku problemów przy wykonywaniu wszelakich 

czynności ze sprzętem i oprogramowaniem; 



W związku z powyższym Zamawiający dopisuje w rozdziale XIV pkt. 2.2.1 w kryterium: 

Czas naprawy dla Części 1 następującą treść: 

Punktacja dotyczy tylko pozycji od 1 do 5  z tabeli w punkcie 1a Opisu przedmiotu 

zamówienia. 

oraz dopisuje w Formularzu oferty dla Części 1 w tabeli w poz.: 

Oferujemy Czas naprawy dla sprzętu serwerów IBM/Lenovo: 

dotyczy tylko pozycji od 1 do 5 z tabeli 1a Opis przedmiotu zamówienia(załącznik nr 3a 

do SWZ) 

Pytanie 2) Pytanie dla części nr 1. Informujemy, iż producent nie oferuje już wsparcia z 

gwarantowanym czasem naprawy dla urządzeń: IBM Compute Node x240 8737TKC. Czy 

w związku z powyższym Zamawiający zrezygnuje z gwarantowanego czasu naprawy dla 

tych urządzeń?  

Odpowiedź 2)  Odpowiedź na powyższe pytanie zawiera odpowiedź 1) 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy W Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 2 

(załącznik nr 3b do SWZ) w sposób następujący: 

 wykreśla się pozycję nr 2 z tabeli 1 a Przełączniki Juniper:  

EX4200-48T 68007327 BP0212349573 Core Plus 30.11.2020 

 

tym samym łączna ilość urządzeń objętych wsparciem wynosi 13. 

W punkcie 2a podpunkt 1 jest: 

1. Wymagania dla usługi wsparcia dla sprzętu wymienionego w tabeli w pkt. 1a 
OPZ w poz. 1-9: 

zmienia się na: 

1. Wymagania dla usługi wsparcia dla sprzętu wymienionego w tabeli w pkt. 1a OPZ 

w poz. 12-13: 
 

W punkcie 2a podpunkt 2 jest: 

2. Wymagania dla wsparcia dla sprzętu wymienionego w tabeli w pkt. 1a OPZ w 
poz. 10-14: 

zmienia się na: 

2. Wymagania dla wsparcia dla sprzętu wymienionego w tabeli w pkt. 1a OPZ w 
poz. 1-11 

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w rozdziale XIV pkt. 2.2.2 w 

kryterium: Czas naprawy dla Części 2 w sposób następujący: 

jest: 

Punktacja dotyczy tylko pozycji od 1 do 9 z tabeli z wymienionymi przełącznikami 

Juniper w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 2 (załącznik nr 3b do SWZ) 

 

zmienia się na: 

Punktacja dotyczy tylko pozycji od 12 do 13 z tabeli z wymienionymi przełącznikami 

Juniper w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 2 (załącznik nr 3b do SWZ) 

 

oraz zmienia w Formularzu oferty dla Części 2 w tabeli w poz.: Oferujemy Czas 
naprawy uszkodzonego urządzenia: 



jest: 

Oferujemy Czas naprawy uszkodzonego urządzenia: 
dotyczy tylko pozycji od 1 do 9 z tabeli z wymienionymi przełącznikami Juniper w Opisie przedmiotu 

zamówienia dla Części 2 (załącznik nr 3b do SWZ) 

 

zmienia się na: 

Oferujemy Czas naprawy uszkodzonego urządzenia: 
dotyczy tylko pozycji od 12 do 13 z tabeli z wymienionymi przełącznikami Juniper w Opisie przedmiotu 

zamówienia dla Części 2 (załącznik nr 3b do SWZ) 

 

Zamawiający zamieszcza edytowalną wersję załączników składanych z ofertą, a także 

zmienione załączniki nr 3a i 3b do SWZ Opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla 

Części 1 i 2  

 

Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz 

termin związania ofertą. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 9 zamieszcza w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Zamawiający dokonuje zmiany terminów w treści SWZ w Rozdz. X pkt 1 i Rozdz. XII pkt 

1 i 8. 

Zmieniony termin składania ofert: 11.05.2021r. do godz. 10:00. 
Zmieniony termin otwarcia ofert:   11.05.2021r., o godz. 11:00. 
Zmieniony termin związania ofertą: 09.06.2021r. 
 
 

mgr Barbara Starnawska 

Dyrektor Generalny 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 


