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UNIWERSYTET ŚLĄSKI                                                     Katowice, dnia  18.09.2017 r. 

ul. Bankowa 12,  

40- 007 KATOWICE 

NIP 634-019-71-34;   

REGON 000001347 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 NR DZP.381.083.2017.DW 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr DZP.381.083.2017.DW o wartości zamówienia poniżej kwoty 209.000 € pn.  

„Dostawa serwerów oraz oprogramowania”. 

I. Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia                      

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa 

dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1:   

 

W części B Dostawa serwera do celów rozbudowy infrastruktury i backupu- Zamawiający w Elementach 

konfiguracji odnośnie slotów rozszerzeń podaje „Minimum 5 slotów PCI-Express Generacji 3 w tym 3 pełnej 

wysokości i długości działających z prędkością x16 (bus width) oraz 2 slotów x8 (bus width) pełnej wysokości”. 

Według naszej wiedzy na rynku nie jest dostępne rozwiązanie spełniające wymagany zapis oraz pozostałe 

parametry specyfikacji. Czy w związku z tym Zamawiający zastąpi w/w zapis na: „Minimum 5 slotów PCI-Express 

Generacji 3 w tym 1 pełnej wysokości i długości działający z prędkością x16 (bus width) oraz 4 slotów x8 (bus 

width) pełnej wysokości” przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji? 

 

Odpowiedź 1: 

 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera z możliwością rozbudowy do sumarycznej ilości slotów PCI-E: 

minimum 5 slotów PCI-Express Generacji 3 w tym 1 pełnej wysokości i długości działających z prędkością x16 

(bus width) oraz 4 slotów x8 (bus width) pełnej wysokości przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów 

określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

  

 

 

 

 



 

Strona 2 z 3 

 

 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treści SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób: 

 

1. Rozdział II ust. 2 pkt 1)  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

a) część A – Dostawa serwera (1 komplet), 

b) część B – Dostawa serwera do celów rozbudowy infrastruktury i backupu (2 szt.), 

c) część C – Dostawa oprogramowania backup VEEAM lub równoważnego ze wsparciem (32 szt.). 

 

2. Załącznik nr 1A do SIWZ (formularz oferty), Część B postępowania, zmianie ulega nazwa części 

postępowania: 

 

Jest: część B: Dostawa serwera do celów rozbudowy infrastruktury i backupu (1 szt.). 

Powinno być: część B: Dostawa serwera do celów rozbudowy infrastruktury i backupu (2 szt.). 

 

3. Załącznik nr 1A do SIWZ (formularz oferty)  w części B postępowania, zmianie ulega ust. 2: 

 

Jest:  

 

Przedmiot zamówienia Producent Model / typ
1
 Ilość  

Serwer      1 szt.  

 

Powinno być: 

 

Przedmiot zamówienia Producent Model / typ
2
 Ilość  

Serwer      2 szt.  

 

4. Rozdział IX ust. 1  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69 III p., w terminie do dnia 26.09.2017  r. do godz. 10:30.  

 

                                                           
1
 W przypadku braku oznaczeń model/typ należy podać- inne, przypisane wyłącznie temu produktowi cechy, 

jednoznacznie identyfikujące zaoferowany sprzęt 
2
 W przypadku braku oznaczeń model/typ należy podać- inne, przypisane wyłącznie temu produktowi cechy, 

jednoznacznie identyfikujące zaoferowany sprzęt 
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5. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2017 r. o godz. 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61. III p. 
 

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zgodnie z  art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 
 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ I ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY 

JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

W załączeniu przekazujemy załącznik nr 1A do SIWZ w aktualnym brzmieniu. 

 

    Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                                         Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

    

                         mgr Ewa Słowik                                                                                   mgr inż. Artur Baran 

 

 

 

 


