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Uczestnicy postępowania 

 

 

 

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert w  postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, 

poz.2164 z późn.zm.) na zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 

 

 

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI  OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 

 

I. 

 

Pytanie nr 1.  
 

Pytanie do postępowania, poniższego zapisu dot. serwera: 

 
„Oprogramowanie: 
dołączone oprogramowanie producenta do zarządzania serwerem (w języku polskim), sterowniki 
do oferowanego systemu operacyjnego (dopuszczamy możliwość pobrania z serwisu producenta 
serwera).” 

 
Program do zarzadzania serwerem posiada zawsze podstawowe informacje na jakie składa się np. 
prędkość wiatraków, napięcie, temperatura, praca dysków oraz zasilacza. 
Do odczytywania tych danych język polski nie jest wymagany. Zapis, który Państwo zawarli wskazuje 
na jednego producenta – firmę Dell. Co za tym idzie, wpływa to na konkurencyjność postępowania. 
 
Proszę o zmianę zapisów na: 
 
„Oprogramowanie: 
dołączone oprogramowanie producenta do zarządzania serwerem (w języku angielskim lub 
polskim), sterowniki do oferowanego systemu operacyjnego (dopuszczamy możliwość pobrania z 
serwisu producenta serwera).” 
 

 

Odpowiedź.  

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści: 
 
1. Załącznika nr 1  do Zaproszenia do składania ofert  - Opis przedmiotu zamówienia 
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1 .Serwer – spełniający poniższe wymagania (1 sztuka) 

BYŁO: 

Oprogramowanie: dołączone oprogramowanie producenta do zarządzania serwerem (w języku polskim), 

sterowniki do oferowanego systemu operacyjnego (dopuszczamy możliwość pobrania z serwisu producenta 

serwera) 

 

JEST: 

Oprogramowanie: dołączone oprogramowanie producenta do zarządzania serwerem (w języku polskim lub 

angielskim jeśli producent nie udostępnia go w języku polskim), sterowniki do oferowanego systemu 

operacyjnego (dopuszczamy możliwość pobrania z serwisu producenta serwera) 

 

2. Załącznika nr  3 do Zaproszenia do składania ofert  - Wzór szczegółowego opisu 

oferowanego sprzętu.   

 

BYŁO: 

Oprogramowanie: dołączone oprogramowanie producenta do zarządzania serwerem (w języku polskim), 

sterowniki do oferowanego systemu operacyjnego (dopuszczamy możliwość pobrania z serwisu producenta 

serwera) 

 

JEST: 

Oprogramowanie: dołączone oprogramowanie producenta do zarządzania serwerem (w języku polskim lub 

angielskim jeśli producent nie udostępnia go w języku polskim), sterowniki do oferowanego systemu 

operacyjnego (dopuszczamy możliwość pobrania z serwisu producenta serwera) 

 

II. Ponadto Zamawiający dokonuje następującej zmiany Załączników nr 1,  3, 6: 

1. Załącznik nr 1  do Zaproszenia do składania ofert  - Opis przedmiotu zamówienia 
 

4. Szafa – 1 sztuka 

BYŁO: z podstawą 10 – 15 cm (cokół) 

JEST: z podstawą 10 – 15 cm (cokół) lub kółka z blokadą pozycji lub kółka oraz regulowane stopki 

zapewniające stabilność 

 

2. Załącznik nr  3 do Zaproszenia do składania ofert  - Wzór szczegółowego opisu 

oferowanego sprzętu 

4. Szafa – 1 sztuka 

BYŁO: z podstawą 10 – 15 cm (cokół) 

JEST: z podstawą 10 – 15 cm (cokół) lub kółka z blokadą pozycji lub kółka oraz regulowane stopki 

zapewniające stabilność 

3. Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert  - Wzór umowy 
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BYŁO: § 7 ust.1 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy na 

okres …………… miesięcy /okres gwarancji zostanie wpisany na podstawie deklaracji 

zawartej w formularzy ofertowym Wykonawcy/.Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 

rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 

ust. 1. 

 

JEST: § 7 ust.1 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy na 

okres …………… miesięcy /okres gwarancji zostanie wpisany na podstawie opisu 

przedmiotu zamówienia i  deklaracji zawartej w formularzy ofertowym Wykonawcy/.Okres 

gwarancji, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

 

Zmienione Załączniki nr 1, 3,6 zostały opublikowane na stronie Zamawiającego oraz w Bazie 
konkurencyjności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 6 czerwca 2017 r. do godziny 14:00 (oferty złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane). 

 

Miejsc i sposób  składania ofert nie ulega zmianie. 

 

Zatwierdził z upoważnienia 

Dyrektora LAWP w Lublinie 

Kierownik Oddziału Administracyjno-Kadrowego 

Monika Kwiatkowska 

 

 

 

 

 


