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Zainteresowani Oferenci

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę seruera do wińua|izacji
siwz 360/229912017 z dnia 29.05.2017 r.

W odpowiedzi na wnioski oferentów o zmianę treści S|WZ W zakresie terminÓw
przyjmowania zgłoszeń przez Senłvis, ZamawiĄący wprowadza się następujące zmiany
w dokumentach:

. wogłoszeniu o przetargu:
Wymagana gwarancja - 5 lat. Naprawy w okresie gwarancji w miejscu instalacji serwera. Serwis
zobowiązany jest pzyjmowaÓ zgłoszenia (telefon, e-mai|) w dni robocze przez minimum
7 godzin dziennie.

o pkt 1.6. SIWZ otrzymuje brzmienie:
W okresie gwarancji Senłis zobowiązany jest przyjmowaÓ zgłoszenia poprzez emai| |ub te|efon
w dni robocze przez mlnlmum 7 godzin dziennie. Reakcja senruisu na zgłoszenie w ciągu
następnego dnia roboczego (Next Buisness Day). Czas naprawy nie moze przekroczyó tzech dni
roboczych od zgłoszenia potrzeby przez ZamawiĄącego. Wymagane jest, aby wszystkie
czynności serwisowe związane z naprawą serwera wykonywane były przez autoryzowany na teren
Polski senilrlis producenta |ub samego producenta. Naprawa wykonywana będzie p|zez Seruvis w
miejscu insta|acji serwera w siedzibie ZamawiĄącego. Uszkodzone dyski twarde po wymianie na
nowe przez Serwis pozostają u ZamawiĄącego bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.

. S 4 pkt 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
Senłis zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia popzez emai| |ub te|efon w dni robocze przez
minimum 7 godzin dziennie. Reakcja seruvisu na zgłoszenie W ciągu następnego dnia
roboczego. Czas naprawy nie moŻe przekroczyć tzech dni roboczych od zgłoszenia potzeby
pnezZamawiĄącego.

Ponadto modyfikujemy wymagania dot. dysków SsD sAS 12G l 10 DWPD - wiersz
5 w ogłoszeniu o przetargu, S|WZ iformu|arzu ofeńy otrzymuje brzmienie:
DYsKl SsD SAS 12G l10 DWPD o pojemności min 800GB MTBF 2m|n h, o parametrach nie
gorszych niz: odczyt losowy>130 000 IOPS, zapis losowy >60 000 IOPS.

Prosimy o uwzg|ędnienie powyŻszych modyfikacji w przygotowywanej ofe6cie. 
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