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 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 
tel. +48 12 663 39 42; 
e-mail: www.uj.edu.pl 

www.przetargi.uj.edu.pl  

Kraków, dnia 03.03.2023r. 
 
 
Do wszystkich Wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  275  
ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 
późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę 4 sztuk serwerów dla 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 
Pytania i odpowiedzi do SWZ 

 
Szanowni Państwo, 

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. 
 
Pytanie 1:  
Zamawiający wymaga zasilaczy: „Wymagane zasilacze redundantne (w konfiguracji co najmniej 2+1) 
o mocy co najmniej 1600W każdy, zasilacze muszą być wymienialne w sposób hot-swapowy". 
Bazując na naszej najlepszej wiedzy oraz informacjach uzyskanych od producentów oraz 
dystrybutorów, zasilacz o wymaganych parametrach nie istnieje / nie jest dostępny na rynku 
europejskim. Prosimy zatem o wskazanie przykładowego modelu zasilacza, który spełnia te 
wymagania. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający na tak ogólnie postawione pytanie wskazuje np. zasilacz firmy Supermicro PWS-
2K05A-1R o mocy 2000W używany min. w kilku różnych serwerach GPU (np. w konfiguracji 2+2) 
tej firmy. Jednocześnie Zamawiający na podstawie rozeznania rynku i własnych doświadczeń 
stwierdza iż wymagania te spełnia wiele zasilaczy serwerowych montowanych w serwerach 
Supermicro/Dell/HP etc. 
 
Pytanie 2:  
Mając na uwadze odpowiednią wydajność systemu chłodzenia, proszę o dopuszczenie przez 
Zamawiającego obudowy serwerowej maskymalnie 8U w ww. postępowaniu. 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie dopuszcza obudowy serwerowej o wysokości 8U. Zamawiający podtrzymuje 
wymaganie dot. obudowy tj. maksymalna wysokość to 4U. 
 
Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej  integralną część, 
a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na 
konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zawiadamia, iż terminy 
składania i otwarcia ofert uległy zmianie w dniu 14.02.2023. 
 

 
Z poważaniem, 

 
Anna Dymowska 


