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Toruń, 05.1 1.2020r.
DZ.RI.23 1-3/2020
Dotyczy postępowania 4 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty
określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zakup i dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania
biurowego oraz wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz rozszerzenia licencji FortiToken na
potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
-

Modyfikacja III treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.lO.2020r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
I 843 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany:
—

I

Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia
22.10.2020 w ten sposób, że dodaje pkt 6.3.4. w następującym brzmieniu:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

zamawiającego. zamawiający może żądać w szczególności:
próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów
komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Wykaz próbek lub pozostałych

materiałów, których może żądać Zamawiający zostały wyszczególnione w części I i 2 formularza
ofertowo-cenowego stanowiącego załącznik nr I do SIWZ.

II
Al pkt 13 formularza ofertowo-cenowego
Zamawiający dokonuje modyfikacji części 1 ..A”
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w ten sposób, że:
—

Było:
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisuj ącej. przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane z serwisem.
Jest:

Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
III

Al pkt 16 formularza ofertowo-cenowego
Zamawiający dokonuje mod\”flkacji części 1
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w ten sposób, że:
—

Było:
(...)W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty opis i
dane techniczne umożliwiające jego porównanie z parametrami katalogowymi przedmiotu
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zayienia, oraz oświadczenia producentów powyższego oprogramowania o wsparciu
serwisowym ich oprogramowania świadczonym na zaoferowanym równoważnym systemie
operacyjnym. Dodatkowo, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji funkcjonalności i
wydajności zaoferowanego produktu poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia
demonstracyjnych egzemplarzy zaproponowanego produktu. Oprogramowanie testowe należy
dostarczyć w godzinach pracy Urzędu w 3 dni robocze od dnia wezwania pod rygorem odrzucenia
oferty.
Jest:
W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty opis i dane
techniczne umożliwiające jego porównanie z parametrami katalogowymi przedmiotu zamówienia,
oraz na wezwanie Zamawiającego oświadczenia producentów powyższego oprogramowania o

wsparciu serwisowym ich oprogramowania świadczonym na zaoferowanym równoważnym
systemie operacyjnym. Dodatkowo, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji
funkcjonalności i wydajności zaoferowanego produktu poprzez wezwanie Wykonawców do
przedstawienia demonstracyjnych egzemplarzy zaproponowanego produktu. Oprogramowanie
testowe należy dostarczyć w godzinach pracy Urzędu.
Iv
A2 pkt 7 formularza ofertowo-cenowego
Zamawiający dokonuje modyfikacji części 1 „A”
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w ten sposób, że:
—

Było:
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane z serwisem.
Jest:
Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
V

A3 pkt 2 formularza ofertowo-cenowego
Zamawiający dokonuje modyfikacji części 1 „A”
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w ten sposób, że:
—

Było:
(...)Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji funkcjonalności i wydajności
zaoferowanego produktu poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia demonstracyjnych
egzemplarzy zaproponowanego produktu. Oprogramowanie testowe należy dostarczyć w 3 dni
robocze od dnia wezwania pod rygorem odrzucenia oferty.
Jest:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji funkcjonalności i wydaj ności zaoferowanego
produktu poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia demonstracyjnych egzemplarzy
zaproponowanego produktu. Oprogramowanie testowe należy dostarczyć w godzinach pracy
Urz du.
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VI
Bl pkt 2 formularza ofertowo-cenowego
Zamawiający dokonuje modyfikacji części 2 „B”
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w ten sposób, że:
—

Było:
(...)Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji funkcjonalności i wydajności
zaoferowanego produktu poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia demonstracyjnych
egzemplarzy zaproponowanego produktu. Oprogramowanie testowe należy dostarczyć w 3 dni
robocze od dnia wezwania pod rygorem odrzucenia oferty.
Jest:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji funkcjonalności i wydajności zaoferowanego
produktu poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia demonstracyjnych egzemplarzy
zaproponowanego produktu. Oprogramowanie testowe należy dostarczyć w godzinach pracy
Urzędu.
VII
Bl pkt 3 formularza ofertowo-cenowego
Zamawiający dokonuje modyfikacji części 2 „W
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w ten sposób, że:
—

Było:
W przypadku zaoferowania licencji w ramach ww. Umów Wykonawca wykonujący zamówienie
musi posiadać tytuł upoważniający do sprzedaży licencji Microsoft i przedstawić go
Zamawiającemu wraz ze złożoną ofertą.
Jest:
W przypadku zaoferowania licencji w ramach ww. Umów Wykonawca wykonujący zamówienie
musi posiadać tytuł upoważniający do sprzedaży licencji Microsoft i przedstawić go na wezwanie
Zamawiającego.
VIII
Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału VI. 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z
dnia 22.10.2020 Wykaz certyfikatów i zaświadczeń wskazanych w załączniku nr 1 formularz
ofertowo-cenowy:
w ten sposób, że uzupełnia tabelkę dotycząca wykazu certyfikatów i zaświadczeń wskazanych w
załączniku nr 1 formularz ofertowo-cenowy o pozycja 7, 12 i 13 i modyfikuje pozycję li 8 w
ten sposób, że zamiast oświadczenie producenta jest oświadczenie wykonawcy:
—

-

—
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14)
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Deklaracja zgodności CE
Certyfikat Energy Star lub EPEAT
Oświadczenie lub certyfikat dot. głośności jednostki
Oświadczenia produccn[ów oprogramowania w 1rzyrpadku
zaoterowama produktu równoważnego
Gwarancja pisemna i Oświadczenie wykonawcy
Deklaracja zgodności CE
TCO lub TCO Display
EPEAT lub Energy Star lub EU ENERGY EFFICIENCY
LABEL (klasa B)
Oświadczenia producentów oprogramowania w przypadku
zaoferowania produktu równoważnego
Oświadczenia producentów oprogramowania W przypadku
zaoferowania produktu równoważnego
Dokument potwierdzający posiadanie tytułu upoważniającego
do sprzedaży licencji Microsoft w ramach Umowy Select Plus
(w przypadku zaoferowania licencji tego typu)
—

—

--

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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