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Warszawa, dn. 20.10.2017 r.
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej, przełączników sieciowych zarządzalnych i oprogramowania wirtualizacyjnego dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy 31/17/PN).
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579) zwanej dalej ustawą Zamawiający - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje,
dokonał poniższych zmian treści SIWZ:
1.

Załacznik nr 10 do SIWZ, § 6 ust. 1.2:
Obecnie jest:
„z tytułu niezachowania terminu określonego w § 5 ust. 4 Umowy, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 1 Umowy, w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie
gwarantowanego czasu naprawy:
- w przypadku gwarantowanego czasu naprawy realizowanego w trybie 8 godzin dziennie, przez
5 dni w tygodniu, następnego dnia roboczego (8x5xNBD) - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w przypadku gwarancji realizowanej przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, w 4 godziny od
daty zgłoszenia (8x5x4) lub za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia
w przypadku gwarancji realizowanej przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu,
w 4 godziny od daty zgłoszenia (24x7x4) - za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia“.
Winno być:
„z tytułu niezachowania terminu określonego w § 5 ust. 4 Umowy, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie
gwarantowanego czasu naprawy:
- w przypadku gwarantowanego czasu naprawy realizowanego w trybie 8 godzin dziennie, przez
5 dni w tygodniu, następnego dnia roboczego (8x5xNBD) - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w przypadku gwarancji realizowanej przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, w 4 godziny od
daty zgłoszenia (8x5x4) lub za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia

w przypadku gwarancji realizowanej przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu,
w 4 godziny od daty zgłoszenia (24x7x4) - za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia“.
2.

Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), pkt 2 Przełączniki
sieciowe zarządzalne 10GbE wraz z konfiguracją, poz. 10 tabeli:
Obecnie jest:

10.

Funkcjonalności
warstwy 2

STP — IEEE 802.1D
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-IEEE 802.1w;
MSTP - IEEE 802.1s)
Ochrona Bridge protocol data unit (BPDU)
VLAN — IEEE 802.1Q VLAN trunking
filtracja adresów MAC
Link Aggregation and Link Aggregation Control Protocol
(LACP) - IEEE 802.3ad
Port-Based Authentication – 802.1x

Wino być:
10.

Funkcjonalności
warstwy 2

STP — IEEE 802.1D
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-IEEE 802.1w;
MSTP - IEEE 802.1s)
Ochrona Bridge protocol data unit (BPDU)
VLAN — IEEE 802.1Q VLAN trunking
filtracja adresów MAC
Link Aggregation and Link Aggregation Control Protocol
(LACP) - IEEE 802.3ad

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