00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
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Warszawa, dn. 31.08.2017 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy 16/17/PN).
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
dokonał poniższych zmian treści SIWZ:
1.

13.

Załącznik nr 1, Część I, lit. A komputer stacjonarny, poz. 13 tabeli:
Obecnie jest:
Warunki gwarancji

Okres gwarancji: 3 lata (w trybie door-to-door) od daty podpisania
protokołu odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz.
8:00-17:00, w siedzibie Zamawiającego, z reakcją na zgłoszenie w
następnym dniu roboczym. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wady w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez
Zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji,
uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, a w jego miejsce zostaje
dostarczony nowy (bez dodatkowych kosztów).

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER.

Możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez
utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki.

Winno być:
13.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji: 3 lata (w trybie On-Site) od daty podpisania protokołu
odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz.
8:00-17:00, w siedzibie Zamawiającego, z reakcją na zgłoszenie w
następnym dniu roboczym. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wady w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez
Zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji,
uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, a w jego miejsce zostaje
dostarczony nowy (bez dodatkowych kosztów).
Możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez
utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki.

2.

14.

Załącznik nr 1, Część I, lit. B Komputer przenośny PC 12 – 13,3 cala, poz. 14 tabeli:
Obecnie jest:
Warunki gwarancji

Okres gwarancji: 3 lata (w trybie door-to-door) od daty podpisania
protokołu odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz.
8:00 -17:00, w siedzibie Zamawiającego, z reakcją na zgłoszenie
w następnym dniu roboczym. Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wady w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady
przez Zamawiającego.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER.

W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji,
uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, a w jego miejsce zostaje
dostarczony nowy (bez dodatkowych kosztów).
Możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez
utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki.

Winno być:
14.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji: 3 lata (w trybie On-Site) od daty podpisania protokołu
odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz.
8:00 -17:00, w siedzibie Zamawiającego, z reakcją na zgłoszenie
w następnym dniu roboczym. Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wady w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady
przez Zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji,
uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, a w jego miejsce zostaje
dostarczony nowy (bez dodatkowych kosztów).
Możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez
utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki.

3. Załącznik nr 1, Część II, Monitory, poz. 10 tabeli:
Obecnie jest:
10. Warunki gwarancji

Okres gwarancji: 3 lata (w trybie door-to-door) od daty podpisania protokołu odbioru
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 -17:00, w siedzibie
Zamawiającego, z reakcją na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia
wady przez Zamawiającego.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER.

Winno być:
10. Warunki gwarancji

Okres gwarancji: 3 lata (w trybie On-Site) od daty podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 -17:00, w siedzibie
Zamawiającego, z reakcją na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia
wady przez Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zmiana treści SIWZ w powyższym zakresie jest wiążąca dla każdej ze Stron.

ZATWIERDZAM
Dyrektor Działu Systemów Informatycznych

Piotr Zerhau

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER.

