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Warszawa, dnia 21.01.2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa Systemu Service Desk”, numer sprawy: 67/ST/WS/POPC/PN/2020, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 249-621390 z dnia 22-12-2020 r. 

 

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 2 lutego 2021 r. godzina 9:00. 

 

Pytanie 32: 
Dotyczy: Część II Dyski do modułów pamięci masowej HPE D3940  
W związku z tym, że Zamawiający punkcie III Gwarancja dostarczonych dysków zawarł wpis: ,,Wszystkie wdrożone 
dyski do modułów pamięci masowej zostaną objęte przez Wykonawcę gwarancją przez 60 miesięcy od daty 
podpisania Końcowego protokołu odbioru", a dla wskazanego przez Zamawiającego dyski nie można wykupić 
oddzielnej gwarancji prosimy o wyjaśnienie:  
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli gwarancja na dostarczone dyski będzie wynosiła 36 miesięcy 
zamiast 60?  
Jeśli nie - czy gwarancja na HPE Synergy 12000 Frame zostanie przedłużona o okres 24 miesięcy, że łącznie będzie 
to 60 miesięcy?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. 
 
Pytanie 33: 
Dotyczy: Część II Dyski do modułów pamięci masowej HPE D3940  
Wnosimy o podanie numerów seryjnych HPE Synergy 12000 Frame, w którym mają być instalowane dostarczone 
dyski, a także daty końca okresu gwarancji tego urządzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. 
 
Pytanie 34: 
Z uwagi na wnikliwą analizę przedmiotu zamówienia, dokonaną przez nasz zespołu inżynierski, chcąc dołożyć 
wszelkich starań aby oferta mogła być w pełni przygotowana, zgodnie z najwyższymi standardami, zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 29.01.20212. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmienił termin składania ofert określając go na dzień 2 lutego 2021 r. godzina 9:00. 
 
 
 
 



2 

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 

SIWZ - pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 10:00. 

SIWZ - pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2021 r. o godz. 9:00. 

SIWZ - pkt 13.7 – było 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 215, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, 
o godz. 10:30. 

SIWZ - pkt 13.7 – powinno być 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 215, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, 
o godz. 9:30. 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu; 
2) SIWZ – z mieniony w dniu 21-01-2021 r.; 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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