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Polska-Warszawa: Komputery wysokowydajne 

2021/S 021-049923 
Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 
Dostawy 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 253-638411) 
 
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE 
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 
I.1)Nazwa i adresy 
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 3A 
Miejscowość: Warszawa 
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa 
Kod pocztowy: 02-673 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Zbigniew Majchrzak 
E-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.nfosigw.gov.pl 
 
Sekcja II: Przedmiot 
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 
Zakup sprzętu, oprogramowania i systemu backupu wraz z wdrożeniem i usługami 
towarzyszącymi 
Numer referencyjny: WZ/34/2020 
II.1.2)Główny kod CPV 
30211000 Komputery wysokowydajne 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania i systemu 
backupu wraz z wdrożeniem i usługami towarzyszącymi na potrzeby stworzenia środowiska 
informatycznego umożliwiającego zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych 
działających w serwerowni NFOŚiGW oraz w chmurze, wraz z systemem zarządzania kopiami 
zapasowych. 
Zakres zamówienia będzie obejmował: 
1) dostawę urządzeń zapewniających redundancję fizycznej infrastruktury przetwarzania 
danych w serwerowniach NFOŚiGW (macierze dyskowe, serwery, przełączniki LAN, 
oprogramowanie); 
2) usługi instalacyjne i konfiguracyjne oraz wykonanie dokumentacji technicznej; 
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3) przeszkolenie z zakresu wdrożonego sprzętu i oprogramowania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części II i III SIWZ. 
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
27/01/2021 
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 253-638411 
 
Sekcja VII: Zmiany 
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 
Numer sekcji: II.2.4 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 1.1) 
Zamiast:  
g. system do obsługi kopii zapasowych środowiska wirtualnego Hyper-V, środowiska chmury 
obliczeniowej oraz serwerów fizycznych oraz system backupu poczty elektronicznej 
(oprogramowanie); 
Powinno być:  
g. system do obsługi kopii zapasowych środowiska wirtualnego, środowiska chmury 
obliczeniowej oraz serwerów fizycznych oraz system backupu poczty elektronicznej 
(oprogramowanie); 
 
Numer sekcji: IV.2.2 
Zamiast:  
Data: 04/02/2021 
Czas lokalny: 11:00 
Powinno być:  
Data: 12/02/2021 
Czas lokalny: 11:00 
Numer sekcji: IV.2.4 
Zamiast:  
Data: 04/04/2021 
Powinno być:  
Data: 12/04/2021 
 
Numer sekcji: IV.2.7 
Zamiast:  
Data: 04/02/2021 
Czas lokalny: 11:30 
Powinno być:  
Data: 12/02/2021 
Czas lokalny: 11:30 
VII.2)Inne dodatkowe informacje: 
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