
 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 11.08.2020 r. 
 

Modyfikacja SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa  
i uruchomienie systemu klimatyzacji precyzyjnej w  budynku GUS.”, numer sprawy: 21/ST/SPIS/PN/2020, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 564258-N-2020 z dnia 22-07-2020 r. 

 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SIWZ 
 

SIWZ – pkt 3.9.7) – było 
7) podłączenie klimatyzatorów do systemu nadzoru NFORM, 

SIWZ – pkt 3.9.7) – powinno być 
7) podłączenie klimatyzatorów do systemu nadzoru NFORM lub innego systemu sterowania i nadzoru 

klimatyzacji precyzyjnej dostarczonego i skonfigurowanego przez siebie dostępnego również zdalnie dla 
systemu operacyjnego Windows 10 z przeglądarki internetowej lub aplikacji klienckiej, 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt IV.B.3.5) – było 
5) współpracującego z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz, 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt IV.B.3.5) – powinno być 
5) współpracującego z trójfazową siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 400V ± 10%, 50 Hz,  

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.6 – było 
6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się odbywać się będzie 7 dni w tygodniu przez 365 

dni w roku, w siedzibie Zamawiającego w miejscu wystąpienia awarii. 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt IVI.6 – powinno być 

6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, 
w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wystąpienia awarii. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.8.8) – było 
brak zapisów 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.8.8) – powinno być 
8) wymianę elementów eksploatacyjnych w terminach przewidzianych przez producenta oraz w przypadku ich 

zużycia lub uszkodzenia. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.10 – było 
10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii 

przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie 
będzie dłuższy niż 1 dzień kalendarzowy od dnia zgłoszenia awarii. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.10 – powinno być 
10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii 

przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie 
będzie dłuższy niż 1 dzień kalendarzowy od dnia zgłoszenia awarii. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.13 – było 
13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów 

dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, urządzeń. 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.13 – powinno być 

13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów 
dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, urządzeń wraz z wymianą elementów 
eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta lub gdy ulegną zużyciu lub uszkodzeniu.  

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.1.1.3. - było 
Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu: 

• fabrycznie nowego i oznakowanego przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno 
produktu jak i producenta,  

• wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego, 
• pochodzącego z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanych urządzeń, 
• nie były w dniu składania ofert przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, 
• współpracującego z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz,  
• objętego okresem gwarancyjnym,  
• dostarczany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności na oznaczenie znakiem CE w zakresie 

kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek 
Unii Europejskiej i być oznaczony znakiem CE.  

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.1.1.3 – powinno być 
Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu: 

• fabrycznie nowego i oznakowanego przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno 
produktu jak i producenta,  

• wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego, 
• pochodzącego z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanych urządzeń, 
• nie były w dniu składania ofert przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, 
• współpracującego z trójfazową siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 400 V ± 10%, 50 Hz,  
• objętego okresem gwarancyjnym,  
• dostarczany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności na oznaczenie znakiem CE w zakresie 

kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek 
Unii Europejskiej i być oznaczony znakiem CE. 

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.2.6.6 – było 
6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się w   dniach roboczych  Zamawiającego, tj. od 

poniedziałku do piątku (8.15-16.15) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy  w siedzibie Zamawiającego 
w miejscu wystąpienia awarii. 

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.2.6.6 – powinno być 
6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku 

w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wystąpienia awarii. 

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – A.2.6.8.8) - było 
brak zapisów 

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.2.6.8.8) – powinno być 
8) wymianę elementów eksploatacyjnych w terminach przewidzianych przez producenta oraz w przypadku ich 

zużycia lub uszkodzenia. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – A.2.6.10 - było 
10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 5  dni roboczych od dnia zgłoszenia 

awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że : 
1) czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień od dnia 

zgłoszenia awarii. 
Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.2.6.10 – powinno być 

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii 
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie 
będzie dłuższy niż 1 dzień kalendarzowy od dnia zgłoszenia awarii. 

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – A.2.6.13 - było 
13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów 

dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, urządzeń. 
Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.2.6.13 – powinno być 

13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów 
dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, urządzeń wraz z wymianą elementów 
eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta lub gdy ulegną zużyciu lub uszkodzeniu. 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy FO – pkt 9.5) – było 
5) będą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz,  

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy FO – pkt 9.5) – powinno być 
5) będą współpracować z trójfazową siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 400V ± 10%, 50 Hz, 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 1 ust. 5 pkt 6) – było 
6) współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz, 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 1 ust. 5 pkt 6) – powinno być 
6) współpracować z trójfazową siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 400V ± 10%, 50 Hz, 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 8 pkt 8) – było 
brak zapisów 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 8 pkt 8) – powinno być 
8) wymianę elementów eksploatacyjnych w terminach przewidzianych przez producenta oraz w przypadku ich 

zużycia lub uszkodzenia. 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 10– było 
10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii 

przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie 
będzie dłuższy niż 1 dzień od dnia zgłoszenia awarii. 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 10 – powinno być 
10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii 

przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie 
będzie dłuższy niż 1 dzień kalendarzowy od dnia zgłoszenia awarii. 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 13– było 
13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów 

dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Urządzeń. 
Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 13 – powinno być 

13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów 
dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Urządzeń wraz z wymianą elementów 
eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta lub gdy ulegną zużyciu lub uszkodzeniu. 
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Załącznik nr 6 do wzoru umowy  (wzór 2) – pkt 2.6) - było 
6) współpracują z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz TAK*/ NIE*, 

Załącznik nr 6 do wzoru umowy  (wzór 2) – pkt 2.6) – powinno być  
6) współpracują z trójfazową siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 400V ± 10%, 50 Hz TAK*/ NIE*, 
 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) SIWZ - zmieniona w dniu 11-08-2020 r., 
2) Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 11-08-2020 r., 
3) Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – zmieniony w dniu 11-08-2020 r., 
4) Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 11-08-2020 r. 
5) Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 11-08-2020 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 

Zastępująca  
Dyrektora Generalnego GUS  
Małgorzata Sołtyszewska  

Dyrektor Departamentu  
Administracyjno-Budżetowego 
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