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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 15.02.2023r. 
 
 
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:  
Prosimy o jasną odpowiedź czy można dostarczyć serwer producenta, który NIE WSPIERA 
instalacji wielu (minimum 7) kart desktopowych w swoich serwerach. Fizycznie i elektrycznie 
można je włożyć ale producent serwera, nie testuje kart desktopowych w swoich serwerach i 
nie ma ich na liście zgodności. Karty takie mogą, ale nie muszą działać w dłuższym 
czasookresie. Prosimy o odpowiedź – TAK można dostarczyć serwer, którego producent 
wspiera karty serwerowe a nie wpiera 7 kart desktopowych w swoich serwerach, bądź NIE, nie 
można oferować takiego rozwiązania. Producent serwera musi jasno wskazywać, że wspiera 
obsadzanie wielu (minimum 7) kart desktopowych w swoim serwerze. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie serwera, spełniającego specyfikację, z kartami, które 
mogą nie być na liście wspieranych przez danego producenta serwera. Jednocześnie 
Zamawiający wymaga gwarancji zgodnej ze specyfikacją i zastrzega że gwarancja ta musi 
być udzielona na cały serwer bez wyłączeń związanych z użytymi kartami 
 
Pytanie 2: 
Proszę o odpowiedź czy procesor może mieć TDP o wartości 165W. 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający w zmienionej specyfikacji wymaga konfiguracji jednoprocesorowej  
z procesorem o wartości TDP wynoszącej co najwyżej 280W. 
 
Pytanie 3: 
Co kryje się pod sformułowaniem "typ R8"? 
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Odpowiedź 3: 
Specyfikacja karty typu R8 zawarta jest w tym samym punkcie specyfikacji. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający tym samym dopuszcza zaoferowanie kart graficznych, które nie mają 
certyfikacji producenta serwera, i których użycie do celów profesjonalnych jest zabronione na 
mocy warunków licencji na używanie sterowników do karty graficznej udzielanej przez 
producenta karty? 
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający wymaga dostarczenia kart zgodnych ze specyfikacją i informuje Oferenta iż 
przed zadaniem pytania powinien on sprawdzić licencje różnych wersji sterowników, gdyż 
według wiedzy i praktyki Zamawiającego teza zawarta w pytaniu jest błędna. Zamawiający 
dopuszcza użycie kart, które mogą nie mieć certyfikacji producenta serwera. Jednocześnie 
Zamawiający wymaga gwarancji zgodnej ze specyfikacją i zastrzega że gwarancja ta musi być 
udzielona na cały serwer bez wyłączeń związanych z użytymi kartami. 
 
W załączeniu uaktualniony Załącznik A. 
 
 
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 
 
 

 


