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WYJAŚNIENIE 

TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 
 

pn.: Dostawa serwera na potrzeby MOPR w Bytomiu 
 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w dniu 25 listopada 2020 r. 

wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Niniejszym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia, które pojawiło się w dniu wczorajszym na Państwa  stronie internetowej 

składam zapytanie. 
 

PYTANIE NR 1: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w max. wysokość 5U? 
 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż tylko jeden producent stosuje rozwiązania 4U spełniające wymagania 

Zamawiającego co znacznie zawęża możliwości. 

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 1: 

Zamawiający preferując serwer w obudowie Tower dopuszcza opcję montażu rozwiązania Rack  

o wysokości 5U. 
 

PYTANIE NR 2: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 16 slotów na pamięć RAM oraz możliwość 

rozbudowy do 1TB  pamięci RAM. 

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 2: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów, ponieważ ograniczałyby one w znaczącym stopniu 

możliwość rozbudowy serwera w przyszłości. 
 

PYTANIE NR 3: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 5 slotów PCI - Express 3.0, wszystkie sloty 

pełnej wysokości. 

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 3: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów, ponieważ ograniczałyby one w znaczącym stopniu 

możliwość rozbudowy serwera w przyszłości. 
 

PYTANIE NR 4: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwa zasilacze o mocy 750W typ Hot-plug, typu 

Platinum?  

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 4: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w dwa redundantne zasilacze o mocy 750W typ  

Hot-plug, typu Platiunum. 

 

PYTANIE NR 5: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zestaw rendudantnych wentylatorów? 

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 5: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w zestaw redundantnych wentylatorów. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udzielenie wyjaśnień na pytania jw. pozostaje bez wpływu  

na termin składania i otwarcia ofert. 
 


