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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Świadczenie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, usługi opieki 

serwisowej dla oprogramowania EMC Networker, oraz oprogramowania i sprzętu wraz z 

oprogramowaniem wbudowanym Avamar”, znak sprawy: TZ/271/67/20. 

 

MODYFIKACJE (II) TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający informuje, że dokonuje na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
wskazanych poniżej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 
Modyfikacja nr 1  
Zamawiający dokonał zmiany treści § 2 ust. 4 Załącznika nr 2A do SIWZ – Część A zamówienia.  
 
Dotychczasowe brzmienie:  
Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że w rejestrach sprzedaży Producenta Oprogramowania, o 

ile takie są prowadzone, poprawki, aktualizacje i nowe wersje Oprogramowania będą zgłoszone przez 

Wykonawcę jako przeznaczone bezpośrednio dla Zamawiającego. Poprawki, aktualizacje i nowe 

wersje Oprogramowania (w tym również firmware) nie mogą powodować ponoszenia większych 

kosztów przez Zamawiającego niż przed ich instalacją. 

 

Otrzymuje brzmienie:  
Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że poprawki, aktualizacje i nowe wersje oprogramowania 
dostarczone przez Wykonawcę nie posiadają wad prawnych i mogą być przeznaczone dla 
Zamawiającego. Poprawki, aktualizacje i nowe wersje Oprogramowania (w tym również firmware) nie 
mogą powodować ponoszenia większych kosztów przez Zamawiającego niż przed ich instalacją.  
 

Modyfikacja nr 2  
Zamawiający dokonał zmiany treści § 2 ust. 4 Załącznika nr 2A do SIWZ – Część B zamówienia. 
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Dotychczasowe brzmienie:  
Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że w rejestrach sprzedaży Producenta Oprogramowania i 
Urządzeń, o ile takie są prowadzone, poprawki, aktualizacje i nowe wersje Oprogramowania i 
oprogramowania wbudowanego Urządzeń będą zgłoszone przez Wykonawcę jako przeznaczone 
bezpośrednio dla Zamawiającego. Poprawki, aktualizacje i nowe wersje Oprogramowania (w tym 
również firmware) i oprogramowania wbudowanego Urządzeń nie mogą powodować ponoszenia 
większych kosztów przez Zamawiającego niż przed ich instalacją.  
 
Otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że Urządzenia oraz poprawki, aktualizacje i nowe wersje 
oprogramowania dostarczone przez Wykonawcę nie posiadają wad prawnych i mogą być 
przeznaczone dla Zamawiającego. Poprawki, aktualizacje i nowe wersje Oprogramowania (w tym 
również firmware) i oprogramowania wbudowanego Urządzeń nie mogą powodować ponoszenia 
większych kosztów przez Zamawiającego niż przed ich instalacją.  
 
 
 

 Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. 

Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2021 roku o godz. 10:00. 

Termin otwarcia ofert wyznaczony zostaje na dzień 29.01.2021roku na godz. 12:00. 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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