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WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dot. zamówienia publicznego pn.  

Dostawa i konfiguracja klastra serwerów wraz z macierzą dyskową i systemem 
backupowym z wykorzystaniem serwera NAS wraz z oprogramowaniem oraz 

komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 
 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania oraz 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytanie nr 16 
Pytanie do: Złącznik nr 1 do SIWZ > Opis serwera RACK – 2 szt. 
Opis Zamawiającego:  
„Procesor: Jeden procesor szesnastordzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Xeon 4216 (2.1GHz/16-
core/22MB/100W) lub równoważne procesory szesnastordzeniowy, osiągający w testach 
PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 18561 punktów (z dnia 2020-10-20). W 
przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na 
stronie www.cpubenchmark.net” 
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające 2 procesory Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 
8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W)? 
 
Odpowiedź 
Tak, jeżeli cpubenchark.net dla konfiguracji dwuprocesorowej będzie miał przynajmniej 
18500 puktów na dzień 20-10-2020 r., należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza 
cenowego. 
 
Pytanie nr 17 
Pytanie do: Złącznik nr 1 do SIWZ > Opis serwera RACK – 2 szt. 
Opis Zamawiającego:  
„Sloty rozszerzeń: 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 
(szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). 
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające wszystkie sloty PCI-Express generacji 3 
x16 Low Profile? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 18 
Pytanie do: Złącznik nr 1 do SIWZ > 4.Oferta musi zawierać następujące dokumenty i 
oświadczenia 
Opis Zamawiającego:  
1.Oświadczenie Oferenta, że posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiada autoryzację producenta serwera i macierzy dyskowej. 



Czy Zamawiający dopuści przedstawienie zamiennie certyfikatu ISO 27001:2013 zamiast 
ISO 9001:2000 
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 19 
Pytanie do: Złącznik nr 1 do SIWZ > 4.Oferta musi zawierać następujące dokumenty i 
oświadczenia 
Opis Zamawiającego:  
1.Oświadczenie Oferenta, że posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiada autoryzację producenta serwera i macierzy dyskowej. 
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie oświadczenia producenta rozwiązania, 
potwierdzające o Autoryzowanym Partnerze Serwisowym posiadającym certyfikat ISO 
9001:2015 na świadczenie usług serwisowych.  
 
Odpowiedź 
Tak, należy wskazać w załączniku nr 8 - wzór formularza cenowego. 
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