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ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

        
      

 STRONA INTERNETOWA 
       URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

          Nr referencyjny: PO-II.370.12.19. 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, serwerów, 
streamerów oraz macierzy dla potrzeb UMS”, nr sprawy PO-II.370.12.19. 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4,   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 
wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1. Rozdział III, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 6B, 
Tabela  otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 
 
- Płyta główna ( Sipserver, AD1,AD2 ): Dostarczony serwer musi udostępniać bezpośrednio 

z płyty głównej minimum dla 1U: 3 sloty x16 generacji , dla 2U lub więcej: 3 sloty x16 

generacji 3, 3 slotów x8 generacji 3 

Procesory (ilość i typ) ( Sipserver):  Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w 

architekturze x86 osiągające wynik w testach wydajności SPECrate2017_int_peak min. 78 

pkt  dla dowolnej platformy dwuprocesorowej producenta serwera który jest oferowany w 

postępowaniu przez oferenta. Wymagamy aby był załączony PDF ze strony spec.org i 

poświadczony przez producenta serwera oferowanego w postępowaniu maszyny 

dwuprocesorowej producenta zaoferowanego serwera; 

Pamięć RAM ( Sipserver): Zainstalowane 64 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 

2666Mhz w kościach o pojemności 16 GB; 

 
 2. Rozdział III, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 6D, 
Tabela  otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 
 
- Obudowa (Biblioteka taśmowa model I): Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 

RACK 19” (maksymalna wysokość 2U) , z zestawem szyn do mocowania w szafie i 

wysuwania do celów serwisowych. 

- Obudowa (Biblioteka taśmowa model II): Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 

RACK 19” (maksymalna wysokość 5U) , z zestawem szyn do mocowania w szafie i 

wysuwania do celów serwisowych. Minimum 1 napędy LTO-7, pozwalające obsługiwać 

wszystkie sloty na taśmy. Minimum 2 napędy LTO-7, pozwalające obsługiwać wszystkie 

sloty na taśmy. 

- Dodatkowe wyposażenie (Biblioteka taśmowa model I): • Komplet Taśm LTO7, min 20 sztuk 

LTO-7 
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- Dodatkowe wyposażenie (Biblioteka taśmowa model II): •Komplet Taśm LTO7, min 45 

sztuk LTO-7 

 
3. Rozdział III, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 6E 
Tabela otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 
 
- Warunki gwarancji: •Min. 36 miesięcy gwarancji producenta 

- Ilość i typ zainstalowanych dysków: 12 sztuk dysków 3.5 cala min. 10TB pojemności, 

prędkość obrotowa minimum 5400 obr./min, dedykowane do pracy w systemach NAS w 

trybie 24/7 

- Wymagania dodatkowe: • Min. 2 gniazda USB 3.0 kompatybilne ze standardem USB 2.0  

• Zdalne zarządzanie przez WWW 

• Obsługa Windows AD, LDAP 

• Możliwość rozszerzenia o dodatkowe 12 dysków 3.5 cala 

• Zestaw szyn do montażu w szafie RACK 19” 

• 2 redundantne zasilacze o mocy Min. 240W 

 
 
 

4. Rozdział XIII,  ust.1 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną zgodnie z zapisami Rozdziału XII w terminie do   
dnia: 22.07.2019 r. do godz. 10:30. 
 
5. Rozdział XIII ust.2 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2019 r. o godz. 11:30 w Urzędzie 
Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116. 

 
 

Powyższe zmiany powodują zmiany w treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ 
pozostają niezmienione. 

 

 

 
 
 
                                                                                              Paweł Szumny 
                                                                                                                                                                                             
                                                               z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
    
                                                                              / podpisano podpisem kwalifikowanym /  

 

 


