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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, 
komputerowego i projektorów do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, 
oznaczenie  sprawy: EZP.26.202.2022.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji 
Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub 
uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ i będą stanowić podstawę dla oceny 
zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść 

udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy 

przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o odpowiedz na poniższe pytanie. Dotyczy: część 2: rozbudowa pamięci RAM o 1TB w serwerze 
IBM Power 9 Czy Zamawiający uzna dostawę serwera (nazwa sprzętu), w którym została zainstalowana pamięć RAM 
o wartości minimum 50 tysięcy zł brutto za spełniająca zapisy SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na etapie oceny ofert.

Pytanie 2:
W części 5 - mobilna stacja robocza, Zamawiający wymaga urządzenia 17-18" Zwracam się z prośbą o dopuszczenie 
stacji roboczej, wiodącego na rynku producenta laptopów, Lenovo, o matrycy 16".

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SWZ części 5, w specyfikacji technicznej  mobilnej stacji 
roboczej w wierszu numer 21 „przekątna”.
Było:
21 Przekątna (cale) Od 17’’ do 18’’

Jest:
21 Przekątna (cale) Od 15’’ do 18’’



Załączniki:
Załącznik nr 3.4. po zmianie na dzień 18.11.2022 r.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. zamówień publicznych

Natalia Mosiądz
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