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 Kraków, dnia 16 stycznia 2023 r. 

 

Do wszystkich potencjalnych wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  

z późn. zm.) na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu serwera na potrzeby Wydziału 

Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa 

Doskonałości w UJ, 80.272.512.2022. 

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści 

SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1: 

Powołując się na zapis zawarty w treści OPZ, tj.: „Zamawiający zaakceptuje serwer o podobnych lub 

minimalnie niższych parametrach, ale wyposażony w procesory spełniający ww. kryteria". 

Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje serwer wyposażony w płytę główną posiadającą: 

4 PCI-E 4.0 x16 i 2 PCI-E 4.0 x8, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Równocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik 

A do SWZ w poz.6 (Procesor) poprzez wykreślenie zapisu: 

Zamawiający zaakceptuje serwer o podobnych lub minimalnie niższych parametrach, ale wyposażony 

w procesory spełniający ww. kryteria. 

 

 

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, modyfikacja do treści SWZ 

stanowią jej integralną część, a terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 8 lutego 

2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Po zmianie terminów wykonawca 

jest związany ofertą do dnia 8 maja 2023 r.  

 

                                                                                                                                          Z poważaniem 

                                                                                                                                        

   Joanna Piecuch 
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