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nr postępowania: BZP.2410.18.2018.BO 

 
Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg rozdzielnika 
oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Dostawa macierzy wraz ze wsparciem technicznym oraz przełączników typu 
SAN wraz ze wsparciem technicznym. 

 
 

INFORMACJA NR 1 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie nr 1:  
Dotyczy: Zasoby, funkcjonalności, zabezpieczenia. 
Zamawiający zapisał wymóg: "Macierz musi obsługiwać dyski SSD o pojemności: 800GB lub 920GB, 
1.6TB lub 1.92TB”. Na rynku nie ma dostępnych dysków SSD o rozmiarze 920GB, natomiast są 
dostępne dyski SSD o rozmiarze 960GB. Czy Zamawiający dopuści macierz, która wspiera dyski 
SSD o pojemności 960GB oraz 1,92TB. 

 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W punkcie 3 OPZ (Zał. nr 
7 do SIWZ), ppkt: Zasoby, funkcjonalności, zabezpieczenia, wpis 6: 
było: Macierz musi obsługiwać dyski SSD o pojemności: 800GB lub 920GB, 1.6TB lub 1.92TB. 
zmienia się na: Macierz musi obsługiwać dyski SSD o pojemności: 800GB lub 920GB lub 960GB, 
1.6TB lub 1.92TB. 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ) 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 
- składanie ofert: do dnia 7.12.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 7.12.2018 r. do godz. 10:30 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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