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PZP.271.23.2019               Warszawa, 08.11.2019 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Usługę wznowienia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta 
urządzeń serwerowych wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, 
Firmware, Mikroprogram) w podziale na cztery części” 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

W związku z wpłynięciem zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 

SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Uprzejmie proszę o weryfikację numerów seryjnych jednego z urządzeń podanego w części III 

zamówienia tj. "Wznowienie gwarancji, wsparcia i serwisu producenta sprzętu serwerowego firmy 

CISCO". W bazie CISCO Zamawiający nie jest klientem końcowym SWITCHA CISCO o numerze S/N:  

FCW1812A23K. Switch jest wskazany jako sprzęt innego klienta końcowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez wykreślenie urządzenia SWITCH 
CISCO o numerze seryjnym FCW1812A23K.  

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Rozdziału 11 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, nadając mu następujące brzmienie: 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin przy ul. Anielewicza 6, 00-157 

Warszawa (sekretariat III piętro). 

2. Termin składania ofert: do 15 listopada 2019 roku do godz. 14:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Muzeum Historii Żydów Polskich Polin przy  

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa. 

4. Termin otwarcia ofert: 15 listopada 2019 roku godz. 14:15. 

 

oraz 

treść Rozdziału 10 ust. 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nadając mu następująco 
brzmienie: 
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11. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w sekretariacie Muzeum Historii 

Żydów Polskich Polin przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro).Opakowanie (koperta)                

z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

 

„Usługa wznowienia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych 

wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware, 

Mikroprogram) w podziale na cztery części” 
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Oferta na część……… 

nie otwierać przed: 15  listopada 2019, godzina 14.15 

adresat: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, 

nadawca: nazwa Wykonawcy, dokładny adres. 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem  

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 

 

Zamawiający umieścił na stronie internetowej www.polin.pl zaktualizowany SIWZ oraz Opis 

Przedmiotu Zamówienia.  

http://www.polin.pl/

