
 
AG-I.272.1.30.2014                                                                               Kielce, dn. 16 października 2014 r. 

 
Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Wymiana sprzętu i oprogramowania do wytwarzania informacji o klauzuli „poufne””,  
znak: AG-I.272.1.30.2014. 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela 
wyjaśnień:  
 
Pytanie 1: 
Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania z 45 do 70 dni od daty zawarcia umowy. 
Według naszej wiedzy wykonanie zamówienia w terminie 45 dni jest niemożliwe z uwagi  
na konieczność przebadania gotowego zestawu komputerowego w laboratorium ochrony 
elektromagnetycznej, a także niezależnego od Wykonawcy wydania Certyfikatu Ochrony 
Elektromagnetycznej przez DBTI ABW. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia termin realizacji z 45 dni od dnia podpisania umowy na termin realizacji:  
do 22 grudnia 2014 r. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu instalacji systemu operacyjnego na dyskach twardych? 
Według naszej wiedzy i zaleceń ABW to użytkownik końcowy powinien dokonać instalacji 
oprogramowania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od wymogu instalacji systemu i oprogramowania na dyskach twardych. W tym 
zakresie Zamawiający dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 3: 
Pytanie dotyczy zapisu w projekcie umowy, § 5, ust. 3. 
Co Zamawiający ma na myśli poprzez zapis „W okresie gwarancyjnym Wykonawca musi zapewnić 
serwis gwarancyjny: przeglądy i konserwacje? 
Urządzenia do przetwarzania informacji niejawnych nie wymagają okresowych przeglądów 
i konserwacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w § 5 ust. 3 projektu umowy 
- z „W okresie gwarancyjnym Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny: przeglądy i konserwację 

urządzeń” 
- na  „W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny urządzeń”. 



 
Pytanie 4: 
Pytanie dotyczy zapisu w projekcie umowy, § 5, ust. 12. 
Czy Zamawiający może doprecyzować zapis „zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji”. 
Prosimy o wskazanie tych zasad i specyfikacji w której się znajdują. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uchyla zapis § 5 ust 12 projektu umowy. 
 
Pytanie 5: 
Pytanie dotyczy zapisu w projekcie umowy, § 6, ust. 4. 
 
Czy zamawiający wydłuży termin opóźnienia w wykonaniu 
Czy Zamawiający zmieni zapis w § 6, ust. 4 z „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia  
od umowy, jeżeli opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy określonym w § 2, wyniesie  
2 dni robocze” na „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie  
w terminie wykonania przedmiotu umowy określonym w § 2, wyniesie 14 dni roboczych”. 
 
Wykonawca nie ma wpływu na czas wydania certyfikatu ochrony elektromagnetycznej dla urządzeń 
spełniających wymagania normy SDIP-27 Level C, dlatego też wnioskujemy o wydłużenie ww. terminu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
 

1. W pkt C Opisu przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące 
zmiany:  

 
Było: 
C.   Dysk wymienny  – szt.2 
parametry minimalne: 
Pojemność 500GB 
Prędkość obrotowa  7200 obr/min SATAIII w wyjmowanej kieszeni 
Typ dysku SATA 

Każdy dysk zabezpieczony obudową zewnętrzną umożliwiającą instalację w kieszeni 
oferowanego komputera. Dysk w komputerze i dyski wymienne muszą byś tego samego typu i 
producenta. 
 

W każdym dysku wymiennym zainstalowane: 
System operacyjny          .          .          . 

 
Jest: 
C.   Dysk wymienny  – szt.2 
parametry minimalne: 
Pojemność 500GB 
Prędkość obrotowa  7200 obr/min SATAIII w wyjmowanej kieszeni 



Typ dysku SATA 
Każdy dysk zabezpieczony obudową zewnętrzną umożliwiającą instalację w kieszeni 
oferowanego komputera. Dysk w komputerze i dyski wymienne muszą byś tego samego typu i 
producenta. 
 

Z każdym dyskiem dostarczone ( bez instalacji): 
System operacyjny          .          .          . 

 
2. W rozdziale IX SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 
Było: 
Termin dostawy – 45 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Jest:  
Termin dostawy – do dnia 22 grudnia 2014 r. 

 
3. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 20.10.2014 roku, do godziny 11.30.  

 
Jest: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 23.10.2014 roku, do godziny 11.30.  

 
4. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Budynek A, pokój 337 
oraz opisana: „Wymiana sprzętu i oprogramowania do wytwarzania informacji o klauzuli 
„poufne””. 
Nie otwierać przed dniem 20.10.2014 roku, godz. 12.00. 
 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
Jest: 
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Budynek A, pokój 337 



oraz opisana: „Wymiana sprzętu i oprogramowania do wytwarzania informacji o klauzuli 
„poufne””. 
Nie otwierać przed dniem 23.10.2014 roku, godz. 12.00. 
 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
5. W rozdziale XVIII ust. 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.10.2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 
 
Jest: 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.10.2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 
 
6. W § 2 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wprowadza się następujące 

zmiany: 
 
Było: 
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w Kielcach przy 
al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy, w dniach pracy urzędu, w 
godzinach pomiędzy  8.00  a 14.00. 
 
Jest:  
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w Kielcach przy 
al. IX Wieków Kielc 3 w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r., w dniach pracy urzędu, w godzinach 
pomiędzy  8.00  a 14.00. 
 

7. W § 4 ust. 2 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
Było:  

2. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 
będzie na własny koszt do jego wymiany na nowy, wolny od wad, względnie usunięcia wad   
w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Jest:  
2. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 

będzie na własny koszt do jego wymiany na nowy, wolny od wad, względnie usunięcia wad   
w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 
 

8. W § 5 ust. 3 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wprowadza  
się następujące zmiany: 

Było: 
3. Okres gwarancyjny biegnie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. W okresie 

gwarancyjnym Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny: przeglądy i konserwację 
urządzeń. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy, 
wolny od wad.  W przypadku, gdy wykonane zostaną 3 naprawy gwarancyjne tego samego 
elementu, a urządzenie nadal nie będzie poprawnie działać, zgodnie z dokumentacją techniczną.  



 
Jest:  

3. Okres gwarancyjny biegnie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. W okresie 
gwarancyjnym Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny urządzeń. W ramach gwarancji 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.  W przypadku,  
gdy wykonane zostaną 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu, a urządzenie nadal  
nie będzie poprawnie działać, zgodnie z dokumentacją techniczną.  
 

9. Wykreśla się ust. 12 w § 5 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.  
 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania  
i otwarcia ofert.  

 
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach.  

 


