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Warszawa, dnia 22.01.2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 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. 

 

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: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie: 
− Części II pkt III ppkt 1, określając, że „Wszystkie wdrożone dyski do modułów pamięci masowej zostaną objęte 

przez Wykonawcę gwarancją przez 36 miesięcy od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru.” 
− Części II pkt III ppkt 5, określając, że „Okres rękojmi za wady dysków do modułów pamięci masowej 

wdrożonych w ramach realizacji Części II, równy jest okresowi udzielonej gwarancji i wynosi 36 miesięcy 
od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru. Zamawiający będzie mógł 
dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił 
Wykonawcy wadę w ww. terminie.” 

Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 11 Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór Umowy, w zakresie: 
− ust. 2, poprzez wskazanie, że: „Na wdrożone w ramach realizacji Części II dyski do modułów pamięci masowej 

Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na okres 36 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się od dnia 
podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.” 

− ust. 11, poprzez wskazanie, że: „Okres rękojmi za wady dysków do modułów pamięci masowej wdrożonych w 
ramach realizacji Części II, równy jest okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i wynosi 36 miesięcy 
od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru. Zamawiający będzie mógł 
dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił 
Wykonawcy wadę w ww. terminie.” 

W świetle dokonanej przez Zamawiającego modyfikacji, odpowiedź na drugą część pytania jest bezprzedmiotowa. 
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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: 
Zamawiający przedstawia wykaz numerów seryjnych HPE Synergy 12000 Frame posiadanych przez Zamawiającego, 
w którym mają być instalowane dostarczone dyski: 
− HPE Synergy 12000 Frame  S/N: CZJ9430389, CZJ94300XK, CZJ9430386, CZJ943038B, 
− Data końca okresu gwarancji na wyżej wymienione urządzenia to: 30.11.2024 r. 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część II pkt III ppkt 1 – było 
Wszystkie wdrożone dyski do modułów pamięci masowej zostaną objęte przez Wykonawcę gwarancją przez 60 miesięcy 
od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część II pkt III ppkt 1 – powinno być 
Wszystkie wdrożone dyski do modułów pamięci masowej zostaną objęte przez Wykonawcę gwarancją przez 36 miesięcy 
od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część II pkt III ppkt 5 – było 
Okres rękojmi za wady dysków do modułów pamięci masowej wdrożonych w ramach realizacji Części II, równy jest 
okresowi udzielonej gwarancji i wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego 
protokołu odbioru. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w 
zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część II pkt III ppkt 5 – powinno być 
Okres rękojmi za wady dysków do modułów pamięci masowej wdrożonych w ramach realizacji Części II, równy jest 
okresowi udzielonej gwarancji i wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego 
protokołu odbioru. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w 
zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór Umowy - § 11 ust. 2 – było 
Na wdrożone w ramach realizacji Części II dyski do modułów pamięci masowej Wykonawca udziela bezpłatnej 
gwarancji na okres 60 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Końcowego 
protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór Umowy - § 11 ust. 2 – powinno być 
Na wdrożone w ramach realizacji Części II dyski do modułów pamięci masowej Wykonawca udziela bezpłatnej 
gwarancji na okres 36 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Końcowego 
protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór Umowy - § 11 ust. 11 – było 
Okres rękojmi za wady dysków do modułów pamięci masowej wdrożonych w ramach realizacji Części II, równy jest 
okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym 
Końcowego protokołu odbioru. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie 
określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór Umowy - § 11 ust. 11 – powinno być 
Okres rękojmi za wady dysków do modułów pamięci masowej wdrożonych w ramach realizacji Części II, równy jest 
okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym 
Końcowego protokołu odbioru. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie 
określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie. 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 22-01-2021 r.; 
2) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór Umowy – zmieniony w dniu 22-01-2021 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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