
 

  

Projekt pt. „Kształcenie Dla Rozwoju sektora Usług dla biznesu w Opolu” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

umowa nr POWR.03.01.00-00-O025/19-00 

    

 

 

 

 
Postępowanie prowadzi Ewa Wabik, tel.: 77 452 70 63                                                                                                                                              Strona 1 z 2        
                                                                                                                                                                                                                                                                    

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

ul. Oleska 48, 45-052 Opole 
tel. +48 77 452 70 61-64 
 
zamowienia@uni.opole.pl 
www.zamowienia.uni.opole.pl 
 

 

U/08/2020                                                                              Opole, 20.11.2020 r.  

L.dz. BZP: 1241/2020                               

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zwaną dalej „ustawą”, pn.: Zakup wraz  

z wdrożeniem systemu informatycznego pełniącego rolę Macierzy Edukacyjnej, dla potrzeb realizacji zadań  

w projekcie "Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu". 

 

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego 

przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu p.n.: „Zakup wraz z wdrożeniem systemu informatycznego 

pełniącego rolę Macierzy Edukacyjnej, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie "Kształcenie dla rozwoju 

sektora usług dla biznesu w Opolu"” (znak sprawy: U/08/2020) oraz odpowiedzi udzielonych 19-11-2020 r. 

zwracam się z prośbą o doprecyzowanie odpowiedz nr 2 - w następującym zakresie:  

 

Zamawiający na pytanie:  

Pytanie: Ile serwerów kasetowych (w chwili obecnej) posiada Zamawiający w obudowie Dell M1000e oraz ile 

procesorów i liczby rdzeni w każdym procesorze posiadają te serwery? 

 

Udzielił odpowiedzi:  

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej posiada 10 serwerów w obudowie Dell M1000e, a zatem posiada 

jeszcze 6 miejsc na serwery typu BLADE. Ilości CPU i ich rdzeni są różne, natomiast Zamawiający wymaga, aby 

zaoferowane serwery spełniały wymagania techniczne opisane w SIWZ. 

 

W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie:  

Z uwagi na to, że szczegółowa kalkulacja licencji potrzebnych do zapewnienia oferowanego systemu ERP 

wymaga wzięcia pod uwagę łącznej ilości rdzeni ze wszystkich procesorów w całym środowisku serwerowym 

a nie tylko dostarczanych serwerach kasetowych prosimy o szczegółowe podanie informacji jakie procesory 

oraz ile rdzeni w każdym procesorze posiada Zamawiający w chwili obecnej w posiadanych 10 serwerach 

w obudowie Dell M1000e.  

 

Odpowiedź 

Do obsługi systemu ERP będą przeznaczone wyłącznie 2 serwery zakupowane w ramach niniejszego przetargu, 

dlatego ilość CPU i ich rdzeni w całej skrzynce BLADE nie ma tutaj znaczenia i Zamawiający nie widzi potrzeby 

udzielania pełnej odpowiedzi dotyczącej ilości CPU i rdzeni w całym swoim środowisku. 
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Dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten sam, tj.: 07.12.2020 r. Składanie ofert: do godziny 

10:00, poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/384239. Otwarcie ofert: godzina 

10:30, miejsce: Uniwersytet Opolski, Biuro Zamówień Publicznych, 45-052 Opole, ul Oleska 48, pokój nr 26 – za 

pośrednictwem platformy zakupowej. 

 

Zgodnie z pkt. 12.13 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.                               

 

 

 

Z-ca DYREKTORA 

Biura Zamówień Publicznych 

 

mgr Ewa Wabik  
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