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MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
potrzeby modernizacji klastra wysokiej dostępności”

 
W oparciu o art. 286 ustawy

Warunków Zamówienia w sposób następujący:

 w zakresie Załącznika Nr 3 do SWZ 

1) Dokonuje się aktualizacji jednego z parametrów
w parametrze „Procesor”:
jest: 
„Zainstalowany jeden procesor 16
z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 155 punktów w teście 
SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie 

powinno być: 
„Zainstalowany jeden procesor 16
z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 155 punktów w teście 
SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie 
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MODYFIKACJA TREŚCI SWZ  
 
 

trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Zakup serwerów na 

potrzeby modernizacji klastra wysokiej dostępności” 

ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w sposób następujący: 

Załącznika Nr 3 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ktualizacji jednego z parametrów w Załączniku 
: 

„Zainstalowany jeden procesor 16-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy 
zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 155 punktów w teście 

SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch 

Zainstalowany jeden procesor 16-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy 
zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 155 punktów w teście 

SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla jednego

 

          Naczelnik 
Wydziału Zamówień Publicznych

Andrzej Wojewódka 

 
 
 

Tczew, dnia 2 marca 2023 r. 

trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 
„Zakup serwerów na 

dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 

opis przedmiotu zamówienia 

 Nr 3 do SWZ 

rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy 
zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 155 punktów w teście 

 procesorów.” 

rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy 
zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 155 punktów w teście 

jednego procesora.” 

Wydziału Zamówień Publicznych 
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