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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76111 - 2015 data 26.05.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, fax. 

32 207 85 78. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 

Przedmiotem zamówienia jest 1 rok podstawowego wsparcia technicznego wraz z 

subskrypcją na bezpłatne aktualizacje dla 16 licencji VMware vSphere 5 Enterprise 

Plus oraz 1 licencji VMware vCenter Server 5 Standard w ramach kontraktu VMware 

nr 41698285. 2. Poprzednie wsparcie techniczne, dla posiadanych licencji 

oprogramowania VMware, wygasło 30 lipca 2014 roku. 3. Wsparcie techniczne 

powinno być osiągalne w czasie pracy obowiązującym u Zamawiającego czyli od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 wraz z subskrypcją na bezpłatne 

aktualizacje oprogramowania na okres 1 roku. 4. Dodatkowo zakres wsparcia 

technicznego będzie widoczny w profilu Zamawiającego (account nr 116492810) na 

portalu producenta oprogramowania: my.vmware.com.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 1 rok podstawowego wsparcia 

technicznego producenta (SnS Basic) wraz z subskrypcją na bezpłatne aktualizacje dla 

16 licencji VMware vSphere 5 Enterprise Plus oraz 1 licencji VMware vCenter Server 

5 Standard w ramach kontraktu VMware nr 41698285. 2. Poprzednie wsparcie 

techniczne, dla posiadanych licencji oprogramowania VMware, wygasło 30 lipca 2014 

roku. 3. Dodatkowo zakres wsparcia technicznego będzie widoczny w profilu 

Zamawiającego (account nr 116492810) na portalu producenta oprogramowania: 

my.vmware.com.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 

 W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. O udzielenie zamówienia 

publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. 

warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie 

załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt III.4.2). Nie 



wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Ww. warunek każdy z 

podmiotów oferty wspólnej musi spełniać odrębnie. 2. Termin wykonania 

zamówienia: 1) Wykonawca będzie świadczył usługę wsparcia technicznego 

telefonicznie oraz mailowo przez okres 12-miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2) 

Uruchomienie wsparcia technicznego nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. O udzielenie zamówienia 

publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. 

warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie 

załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt III.4.2). Nie 

wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Ww. warunek każdy z 

podmiotów oferty wspólnej musi spełniać odrębnie. 2. Termin wykonania 

zamówienia: 1. Aktywacja usługi wsparcia technicznego nastąpi od dnia 31 lipca 2015 

roku i świadczona będzie przez okres 12-miesięcy. 

 

 


