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Katowice: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 596498-N-2020 
Data: 15/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 15480000000000, ul. ul. 1 Maja  50, 40-
287  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108, e-mail bzp@ue.katowice.pl, faks 
32 257 74 99,2577108. 
Adres strony internetowej (url): www.ue.katowice.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Sekcja II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Punkt: II.9) 
W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin dostawy zamówienia: • Dla modułu I – 60 dni od 
daty podpisania umowy • Dla modułu II – 40 dni od daty podpisania umowy Zważywszy na fakt, iż Zamawiający 
zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – termin dostawy dopuszcza się możliwość skrócenia wskazanego 
powyżej okresu dostawy zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę wyborem – patrz druki kalkulacji ceny ofertowej 
dla poszczególnych modułów (Formularz nr 3,4 SIWZ). 2. Warunki płatności: Zamawiający dokona płatności za 
dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 21 dni 
licząc od daty otrzymania faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru. 3. WARUNKI GWARANCJI 3.1 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu 
posiadającego określoną w SIWZ: • co najmniej 24 miesięczną gwarancję – w module I, patrz pkt 15 SIWZ. • co 
najmniej 12 miesięczna gwarancję w module II, patrz pkt 15 SIWZ. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający 
zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – okres gwarancji, dopuszcza się możliwość zwiększenia 
wskazanego powyżej okresu gwarancji zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę wyborem – patrz druki kalkulacji 
ceny ofertowej odpowiednio dla każdego z modułów ( Formularz nr 3,4) 3.2. Ogólne wymagania gwarancyjne dla 
wszystkich modułów: • Gwarancja musi być oparta o pakiety serwisowe producenta. • Czas reakcji na zgłoszenie 
usterki (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych oraz kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 8 
godzin. • Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia - gwarantowana 

dostawa części zamiennych) następnego dnia roboczego, licząc od 9:00 do 17:00 przez 5 dni roboczych. 
Zgłoszenia dokonane po godz. 14.00 są traktowane jako zgłoszone następnego dnia roboczego o godz. 9.00. • 
Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy 
Zamawiającego), e-mail lub WWW (przez całą dobę). • Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania 
zgłoszeń serwisowych. • Musi być umożliwiona aktualizacja oprogramowania (możliwość legalnego korzystania z 
nowych wersji oprogramowania) przez cały okres trwania gwarancji. 
W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin dostawy zamówienia: • Dla modułu I – 60 
dni od daty podpisania umowy • Dla modułu II – 40 dni od daty podpisania umowy Zważywszy na fakt, iż 
Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – termin dostawy dopuszcza się możliwość skrócenia 
wskazanego powyżej okresu dostawy zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę wyborem – patrz druki kalkulacji 
ceny ofertowej dla poszczególnych modułów (Formularz nr 3,4 SIWZ). 2. Warunki płatności: Zamawiający dokona 
płatności za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w 
terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru. 3. WARUNKI GWARANCJI 3.1 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
sprzętu posiadającego określoną w SIWZ: • co najmniej 24 miesięczną gwarancję – w module I, patrz pkt 15 
SIWZ. • co najmniej 12 miesięczna gwarancję w module II, patrz pkt 15 SIWZ. Zważywszy na fakt, iż 
Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – okres gwarancji, dopuszcza się możliwość 

zwiększenia wskazanego powyżej okresu gwarancji zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę wyborem – patrz 
druki kalkulacji ceny ofertowej odpowiednio dla każdego z modułów ( Formularz nr 3,4)3.2.Ogólne wymagania 
gwarancyjne dla wszystkich modułów: • Gwarancja musi być oparta o pakiety serwisowe producenta • 
Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu usterki przez 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 
8:00 do 16:00. Zgłoszenia dokonane po godz. 14.00 są traktowane jako zgłoszone następnego dnia roboczego o 
godz. 8.00. • Rozpoczęcie działań w celu usunięcia usterki nie później niż następnego dnia roboczego od przyjęcia 
zgłoszenia (gwarancja typu 8x5xNBD) • Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez 
telefon (w godzinach od 8:00 do 16:00), e-mail lub WWW (przez całą dobę). • Wykonawca udostępni pojedynczy 
punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. • Musi być umożliwiona aktualizacja oprogramowania (możliwość 
legalnego korzystania z nowych wersji oprogramowania) przez cały okres trwania gwarancji. 



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr:1 Nazwa: Moduł I- Macierz dyskowa 6) INFORMACJE DODATKOWE 
W ogłoszeniu jest: 1. Termin dostawy zamówienia: • Dla modułu I – 60 dni od daty podpisania umowy 
Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – termin dostawy dopuszcza 
się możliwość skrócenia wskazanego powyżej okresu dostawy zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę wyborem 
– patrz druki kalkulacji ceny ofertowej dla poszczególnych modułów (Formularz nr 3 SIWZ). 2. Warunki płatności: 
Zamawiający dokona płatności za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek Wykonawcy podany 
na fakturze w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest 
podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 3. WARUNKI GWARANCJI Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia sprzętu posiadającego określoną w SIWZ: • co najmniej 24 miesięczną gwarancję – w module I, 
patrz pkt 15 SIWZ. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – okres 
gwarancji, dopuszcza się możliwość zwiększenia wskazanego powyżej okresu gwarancji zgodnie z dokonanym 
przez Wykonawcę wyborem – patrz druki kalkulacji ceny ofertowej odpowiednio dla każdego z modułów ( 
Formularz nr 3) 4. Ogólne wymagania gwarancyjne dla wszystkich modułów: • Gwarancja musi być oparta o 
pakiety serwisowe producenta. • Czas reakcji na zgłoszenie usterki (rozumiany jako podjęcie działań 
diagnostycznych oraz kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 8 godzin. • Usunięcie usterki (naprawa lub 
wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia - gwarantowana dostawa części zamiennych) następnego dnia 
roboczego, licząc od 9:00 do 17:00 przez 5 dni roboczych. Zgłoszenia dokonane po godz. 14.00 są traktowane 
jako zgłoszone następnego dnia roboczego o godz. 9.00. • Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń 
serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), e-mail lub WWW (przez całą dobę). • 
Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. • Musi być umożliwiona 
aktualizacja oprogramowania (możliwość legalnego korzystania z nowych wersji oprogramowania) przez cały 
okres trwania gwarancji. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin dostawy zamówienia: • Dla modułu I – 60 dni od daty podpisania 
umowy Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – termin dostawy 
dopuszcza się możliwość skrócenia wskazanego powyżej okresu dostawy zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę 
wyborem – patrz druki kalkulacji ceny ofertowej dla poszczególnych modułów (Formularz nr 3 SIWZ). 2. Warunki 
płatności: Zamawiający dokona płatności za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek 
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Warunkiem wystawienia 
faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 3. WARUNKI GWARANCJI Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu posiadającego określoną w SIWZ: • co najmniej 24 miesięczną 
gwarancję – w module I, patrz pkt 15 SIWZ. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z 
kryteriów oceny ofert – okres gwarancji, dopuszcza się możliwość zwiększenia wskazanego powyżej okresu 
gwarancji zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę wyborem – patrz druki kalkulacji ceny ofertowej odpowiednio 
dla każdego z modułów ( Formularz nr 3) 4. Ogólne wymagania gwarancyjne dla wszystkich modułów: • 
Gwarancja musi być oparta o pakiety serwisowe producenta • Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu usterki przez 
5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenia dokonane po godz. 14.00 
są traktowane jako zgłoszone następnego dnia roboczego o godz. 8.00. • Rozpoczęcie działań w celu usunięcia 
usterki nie później niż następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia (gwarancja typu 8x5xNBD) • 
Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach od 8:00 do 16:00), e-
mail lub WWW (przez całą dobę). • Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń 
serwisowych. • Musi być umożliwiona aktualizacja oprogramowania (możliwość legalnego korzystania z nowych 
wersji oprogramowania) przez cały okres trwania gwarancji. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr:2 Nazwa: Moduł II- 6) INFORMACJE DODATKOWE 
W ogłoszeniu jest: 1. Termin dostawy zamówienia: • Dla modułu II – 40 dni od daty podpisania umowy 
Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – termin dostawy dopuszcza 
się możliwość skrócenia wskazanego powyżej okresu dostawy zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę wyborem 
– patrz druki kalkulacji ceny ofertowej dla poszczególnych modułów (Formularz nr 4 SIWZ). 2. Warunki płatności: 
Zamawiający dokona płatności za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek Wykonawcy podany 
na fakturze w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest 
podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 2. WARUNKI GWARANCJI Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia sprzętu posiadającego określoną w SIWZ: • co najmniej 12 miesięczna gwarancję w module II, patrz 
pkt 15 SIWZ. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – okres 
gwarancji, dopuszcza się możliwość zwiększenia wskazanego powyżej okresu gwarancji zgodnie z dokonanym 
przez Wykonawcę wyborem – patrz druki kalkulacji ceny ofertowej odpowiednio dla każdego z modułów ( 
Formularz nr 4) 3. Ogólne wymagania gwarancyjne dla wszystkich modułów: • Gwarancja musi być oparta o 
pakiety serwisowe producenta. • Czas reakcji na zgłoszenie usterki (rozumiany jako podjęcie działań 
diagnostycznych oraz kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 8 godzin. • Usunięcie usterki (naprawa lub 
wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia - gwarantowana dostawa części zamiennych) następnego dnia 



roboczego, licząc od 9:00 do 17:00 przez 5 dni roboczych. Zgłoszenia dokonane po godz. 14.00 są traktowane 

jako zgłoszone następnego dnia roboczego o godz. 9.00. • Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń 
serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), e-mail lub WWW (przez całą dobę). • 
Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. • Musi być umożliwiona 
aktualizacja oprogramowania (możliwość legalnego korzystania z nowych wersji oprogramowania) przez cały 
okres trwania gwarancji. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin dostawy zamówienia: • Dla modułu II – 40 dni od daty podpisania 
umowy Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – termin dostawy 
dopuszcza się możliwość skrócenia wskazanego powyżej okresu dostawy zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę 
wyborem – patrz druki kalkulacji ceny ofertowej dla poszczególnych modułów (Formularz nr 4 SIWZ). 2. Warunki 
płatności: Zamawiający dokona płatności za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek 
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Warunkiem wystawienia 
faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 2. WARUNKI GWARANCJI Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu posiadającego określoną w SIWZ: • co najmniej 12 miesięczna 
gwarancję w module II, patrz pkt 15 SIWZ. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów 
oceny ofert – okres gwarancji, dopuszcza się możliwość zwiększenia wskazanego powyżej okresu gwarancji 
zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę wyborem – patrz druki kalkulacji ceny ofertowej odpowiednio dla 
każdego z modułów ( Formularz nr 4) 3. Ogólne wymagania gwarancyjne dla wszystkich modułów: • Gwarancja 
musi być oparta o pakiety serwisowe producenta • Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu usterki przez 5 dni 
roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenia dokonane po godz. 14.00 są 
traktowane jako zgłoszone następnego dnia roboczego o godz. 8.00. • Rozpoczęcie działań w celu usunięcia 
usterki nie później niż następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia (gwarancja typu 8x5xNBD) • 
Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach od 8:00 do 16:00), e-
mail lub WWW (przez całą dobę). • Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń 
serwisowych. • Musi być umożliwiona aktualizacja oprogramowania (możliwość legalnego korzystania z nowych 
wersji oprogramowania) przez cały okres trwania gwarancji. 
 

 


