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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288148-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Systemy i serwery informacyjne
2013/S 166-288148

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Osoba do kontaktów:
Agnieszka Gwóźdź-Kuzior, Katowice40-038, POLSKA. Tel.:  +48 322002050.
Faks:  +48 322002060. E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.7.2013, 2013/S 142-246914)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:48800000
Systemy i serwery informacyjne
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie „Systemu zarządzania
zasobami IT wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową, systemem archiwizacji i backupu”.
2 Postępowanie przetargowe poprzedziło przeprowadzenie dialogu technicznego.
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.
4 Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i
prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
5 Zamawiający wymaga aby w przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji uszkodzony dysk pozostał u
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego dysku w ramach udzielonej
gwarancji bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.
6 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 5 do SIWZ - gwarancja
i serwis gwarancyjny. Wszelkie awarie będą zgłaszane za pośrednictwem wypełnionego Formularza Zgłoszenia
Serwisowego, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ.
7 Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego sprzętu w Załączniku nr 4 do
SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji technicznej. Podany model będzie porównywany przez Zamawiającego na
podstawie ogólnodostępnych parametrów technicznych z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.
8 Umowa będzie realizowana zgodnie z dostarczonym przez Wykonawcę harmonogramem.
9 Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez pracownika
Zamawiającego.
10 Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie był odbierany z, oraz po naprawie
dostarczany (w tym wniesiony) do pomieszczeń Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 oraz
pomieszczeń Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 bez dodatkowych kosztów dojazdu i
kosztów wniesienia.
11 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy
oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie
zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania
zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale.
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12 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum)
Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował
każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Powinno być:
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