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  AZ.2710.26.1.2019.MS                                                                                Szczecin, dn. 10.01.2020r. 

                                                                                       

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Dostawa w ramach 
„Leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch serwerów typu RACK dla Muzeum Narodowego w 
Szczecinie” 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: DZ. U z 2019, poz. 1843 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod numerem 639391-N-2019 w dniu 31.12.2019, w siedzibie Zamawiającego 
oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w następującym zakresie: 

 

 

1. SIWZ rozdział XIV otrzymuje nowe brzmienie: 

XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1) Składanie ofert. 

a) Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego.  
b) Oferty należy składać we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres 

Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem postępowania.  
c) Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2020 roku o godz. 10:00  
d) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

 
2)  Otwarcie ofert.  

a) Oferty zostaną otwarte w dniu 20.01.2020 roku  o godz. 10:30 w budynku  Zamawiającego 
przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie,  pok. 18. 

b) Otwarcie ofert jest jawne.   
 
2. SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – wymagania ogólne pkt.14) ppkt. w) usuwa 
się:  

wykonawca dostarczy wydruk ze strony www.cpubenchmark.net z datą pomiędzy podpisaniem 
umowy a dostawą urządzeń, świadczący o osiągach dostarczonych  procesorów. 

3. SIWZ Załącznik nr 9 – wzór umowy §3 Obowiązki Wykonawcy ust. 7 pkt. w) usuwa się: 

wykonawca dostarczy wydruk ze strony www.cpubenchmark.net z datą pomiędzy podpisaniem 
umowy a dostawą urządzeń, świadczący o osiągach dostarczonych  procesorów. 
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4. SIWZ załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia pkt.3 wymagania szczegółowe – wg specyfikacji 
technicznej: Specyfikacja techniczna – serwer typu RACK – 2 sztuki – L.p 5 – element konfiguracji – 
Procesor otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Zainstalowane dwa procesory co najmniej szesnasto rdzeniowe x86-64 bity, dedykowane do pracy z 
zaoferowanym serwerem, każdy osiągający w testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 20 
000 punktów, oraz przy działaniu w trybie Dual CPU osiągać wynik co najmniej 17 000. Wynik testu 
musi być opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net.  

5. SIWZ załącznik nr 3 – Formularz cenowo - przedmiotowy - Serwer typu RACK – 2 sztuki – L.p 5 – 
element konfiguracji – Procesor otrzymuje nowe brzmienie:                                                                                                

Zainstalowane dwa procesory co najmniej szesnasto rdzeniowe x86-64 bity, dedykowane do pracy z 
zaoferowanym serwerem, każdy osiągający w testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 20 
000 punktów, oraz przy działaniu w trybie Dual CPU osiągać wynik co najmniej 17 000. Wynik testu 
musi być opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net. 

6. SIWZ Rozdział V Termin realizacji zamówienia i okres gwarancji – pkt.1) otrzymuje nowe 
brzmienie: 

Termin dostawy urządzeń oraz wykonanie pozostałych czynności określonych w § 3 pkt. 1) – 7 niniejszej 
umowy  wynosi maksymalnie 45 dni licząc od daty zawarcia  umowy leasingu. 

7. SIWZ Załącznik nr 9 - wzór umowy - §4 - Termin wykonania pkt.2) otrzymuje nowe brzmienie:  

Termin dostawy urządzeń oraz wykonanie pozostałych czynności określonych w § 3 pkt. 1) – 7 niniejszej 
umowy  wynosi maksymalnie 45 dni licząc od daty zawarcia  umowy leasingu. 

 

 
 
 
 
                                                   POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
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