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Gdańsk, dnia 26.08.2011r. 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/269/025/D/11 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń sieciowych dla 

Politechniki Gdańskiej. 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zmianami) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

W rozdziale III SIWZ  „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA”, pkt III.3 „US.1”, pozycja „inne” w 

tabeli  zmienia się zapis : 

Przed zmianą: 

„dostawca zapewnia bezpłatne certyfikowane szkolenie dla 4 osób w wymiarze nie mniej niż 

16 godzin na osobę, z obsługi produktu w zakresie zagadnień związanych z: protokołami 

przełączania pakietów (wirtualizacja sieci, protokoły STP, RSTP, MSTP, MPLS, OSPF, VRF, 

LACP, LLDP, BGP, IS-IS, ochrona warstwy drugiej), dynamicznym routingiem pakietów, 

polityką routingu i filtrowania pakietów, protokołów QoS klasyfikacji i kolejkowania ruchu, 

mechanizmami wysokiej dostępności w tym sposoby podnoszenia wersji bez przerywania 

pracy urządzenia, świadczone w języku polskim w autoryzowanym ośrodku edukacyjnym na 

terenie Polski. Szkolenie powinno odbywać się w dwóch niezależnych terminach” 

 

Po zmianie: 

„dostawca zapewnia bezpłatne certyfikowane szkolenie lub niecertyfikowane szkolenie przy 

założeniu, że będzie ono realizowane przez autoryzowane centrum edukacyjne dla 4 osób  

w wymiarze nie mniej niż 16 godzin na osobę, z obsługi produktu w zakresie zagadnień 

związanych z: protokołami przełączania pakietów (wirtualizacja sieci, protokoły STP, RSTP, 

MSTP, MPLS, OSPF, VRF, LACP, LLDP, BGP, IS-IS, ochrona warstwy drugiej), 

dynamicznym routingiem pakietów, polityką routingu i filtrowania pakietów, protokołów QoS 

klasyfikacji i kolejkowania ruchu, mechanizmami wysokiej dostępności w tym sposoby 

podnoszenia wersji bez przerywania pracy urządzenia, świadczone w języku polskim  

w autoryzowanym ośrodku edukacyjnym na terenie Polski. Szkolenie powinno odbywać się 

w dwóch niezależnych terminach” 
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W rozdziale III SIWZ  „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA”, pkt III.3 „US.2”, pozycja „inne”  

w tabeli  zmienia się zapis : 

Przed zmianą: 

„dostawca zapewnia bezpłatne certyfikowane szkolenie dla 4 osób, w wymiarze co najmniej 

8 godzin na osobę, z obsługi produktu w zakresie zagadnień związanych z: protokołami 

przełączania pakietów (wirtualizacja sieci, protokoły STP, RSTP, OSPF, BGP, ochrona 

warstwy drugiej), dynamicznym routingiem pakietów, polityką routingu i filtrowania pakietów, 

protokołów QoS klasyfikacji i kolejkowania ruchu, mechanizmami wysokiej dostępności w 

tym sposoby podnoszenia wersji bez przerywania pracy urządzenia, świadczone w języku 

polskim w autoryzowanym ośrodku edukacyjnym na terenie Polski. Szkolenie powinno 

odbywać się w dwóch niezależnych terminach.” 

 

Po zmianie: 

„dostawca zapewnia bezpłatne certyfikowane szkolenie lub niecertyfikowane szkolenie przy 

założeniu, że będzie ono realizowane przez autoryzowane centrum edukacyjne dla 4 osób, 

w wymiarze co najmniej 8 godzin na osobę, z obsługi produktu w zakresie zagadnień 

związanych z: protokołami przełączania pakietów (wirtualizacja sieci, protokoły STP, RSTP, 

OSPF, BGP, ochrona warstwy drugiej), dynamicznym routingiem pakietów, polityką routingu 

i filtrowania pakietów, protokołów QoS klasyfikacji i kolejkowania ruchu, mechanizmami 

wysokiej dostępności w tym sposoby podnoszenia wersji bez przerywania pracy urządzenia, 

świadczone w języku polskim w autoryzowanym ośrodku edukacyjnym na terenie Polski. 

Szkolenie powinno odbywać się w dwóch niezależnych terminach.” 

 

W rozdziale III SIWZ  „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA”, pkt III.3 „US.3”, pozycja „inne”  

w tabeli  zmienia się zapis : 

Przed zmianą: 

„dostawca zapewnia bezpłatne certyfikowane szkolenie dla 4 osób, w wymiarze nie mniej niż 

16 godzin na osobę, z obsługi produktu w zakresie: zagadnień związanych z zarządzaniem  

urządzeniem, konfiguracją i możliwymi scenariuszami wdrożeń, zagadnień polityki kontroli 

ruchu sieciowego i sposobami ich realizacji, zagadnień związanymi z Ipsec VPN, zagadnień 

HA oraz zagadnień logowania i raportowania zdarzeń, świadczone w języku polskim w 

autoryzowanym ośrodku edukacyjnym na terenie Polski. Szkolenie powinno odbywać się w 

dwóch niezależnych terminach.” 
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Po zmianie: 

„dostawca zapewnia bezpłatne certyfikowane szkolenie lub niecertyfikowane szkolenie przy 

założeniu, że będzie ono realizowane przez autoryzowane centrum edukacyjne dla 4 osób, 

w wymiarze nie mniej niż 16 godzin na osobę, z obsługi produktu w zakresie: zagadnień 

związanych z zarządzaniem  urządzeniem, konfiguracją i możliwymi scenariuszami wdrożeń, 

zagadnień polityki kontroli ruchu sieciowego i sposobami ich realizacji, zagadnień 

związanymi z Ipsec VPN, zagadnień HA oraz zagadnień logowania i raportowania zdarzeń, 

świadczone w języku polskim w autoryzowanym ośrodku edukacyjnym na terenie Polski. 

Szkolenie powinno odbywać się w dwóch niezależnych terminach.” 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami termin składania i otwarcia ofert nie ulega 

zmianie. 

 Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. 

 

 

 

 

 

 ……………........................................ 

     (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 


