CENTRUM
PRZETWARZANIA DANYCH
MINISTERSTWA FINANSÓW
Warszawa, 29 września 2017 r.
CPD.BZL.272.15.2017.GKYR.5
PN/10/17/GKYR
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa infrastruktury
w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Część III sieć LAN/SAN”
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (zwane dalej „Zamawiającym”)
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dokonuje następujących zmian treści SIWZ
w zakresie Części 1 zamówienia:
1) w treści Załącznika C1 do SIWZ - wzór umowy dla Części 1, polegającej na usunięciu
w § 1 ust. 1 pkt 2) wyrażenia: „b) W przypadku wystąpienia przeszkód leżących po
stornie zamawiającego, które uniemożliwiają wykonanie prac w terminie określonym
w Zgłoszeniu serwisowym, zamawiający przedłuży” – z konsekwencją zmiany
numeracji
2) w treści Załącznika C1 do SIWZ - wzór umowy dla Części 1 zmianę w § 9 ust. 34:
z:
„Zamawiający oświadcza, iż dysponuje aktywnym serwisem partnerskim dla urządzeń
Cisco Nexus 7000. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę karty
liniowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c), zostały włączone (dopisane) przez
Wykonawcę do posiadanego przez Zamawiającego wsparcia technicznego dla
urządzeń Cisco Nexus 7000. Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczeń
gwarancyjnych przedstawionych w § 9 dla kart liniowych określonych w § 1 ust. 1 pkt
1 lit. c) Umowy.”
na:
„Zamawiający oświadcza, iż dysponuje aktywnym serwisem partnerskim dla urządzeń
Cisco Nexus 7k do 09.09.2018 r. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi
gwarancji na karty liniowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) do daty wygaśnięcia
dotychczasowego serwisu partnerskiego na przełączniki Nexus 7k zgodnie z SLA
posiadanego serwisu partnerskiego”;
3) w treści SIWZ polegającej na usunięciu na stronie 3 wyrażenia: „Zamawiający
wymaga aby Wykonawca dołączył zaoferowane karty liniowe do aktywnego
posiadanego przez Zamawiającego serwisu na przełączniki C.LAN.SW.2. Numery
seryjne rozbudowywanych przełączników Zamawiający poda po podpisaniu Umowy.”.
Tekst SIWZ oraz Załącznik C1 do SIWZ został ujednolicony – wprowadzone zmiany
zaznaczono kolorem zielonym.
Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert dla Części 1 podane w SIWZ oraz
ogłoszeniu o zamówieniu pozostają bez zmian.
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Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego.

DYREKTOR
Centrum Przetwarzania Danych
Ministerstwa Finansów
Jarosław Abramczyk
/podpis na oryginale//
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