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znak sprawy: ZP.272.3.2023 
 

 
dotyczy: postępowania pn. „Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej 

dostępności”  
 

W związku z wnioskiem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do
prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (
z późn. zm.), zgodnie z art. 284 ust. 1 
następujące pytanie (pisownia oryginalna):

Procesor: „Zainstalowany jeden procesor 16
z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 155 punktów w teście 
SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie 
Zamawiający wymaga serwera z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. 
Prosimy o weryfikację czy wskazany wynik testu SPEC ma być dla konfiguracji jedno czy jednak 
dwu procesorowej?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wskazany wyni

Wspomniany zapis powinien brzmieć:

Zainstalowany jeden procesor 16
serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 155 punktów w teście 
SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie 

 

UWAGA: Zmianę SWZ wynikającą z odpowiedzi na powyższe pytanie, zawiera dokument pn.: 
„Modyfikacja treści SWZ”. 
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ZP.272.3.2023 

Tczew, dnia 

 
Wykonawcy, 

którym udostępniono SWZ

Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej 

W związku z wnioskiem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
), zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Zamawiający udziela o

(pisownia oryginalna): 

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 procesorów.
Zamawiający wymaga serwera z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. 
Prosimy o weryfikację czy wskazany wynik testu SPEC ma być dla konfiguracji jedno czy jednak 

skazany wynik testu ma dotyczyć konfiguracji jedno procesorowej.

Wspomniany zapis powinien brzmieć: 

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

int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla jednego procesora

: Zmianę SWZ wynikającą z odpowiedzi na powyższe pytanie, zawiera dokument pn.: 

         Naczelnik 
Wydziału Zamówień Publicznych

Andrzej Wojewódka 

 
 
 

Tczew, dnia 2 marca 2023 r. 

 

którym udostępniono SWZ 

Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej 

W związku z wnioskiem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do ww. 
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 
Zamawiający udziela odpowiedzi na 

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

rocesorów. 
Zamawiający wymaga serwera z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. 
Prosimy o weryfikację czy wskazany wynik testu SPEC ma być dla konfiguracji jedno czy jednak 

k testu ma dotyczyć konfiguracji jedno procesorowej. 

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

jednego procesora. 

: Zmianę SWZ wynikającą z odpowiedzi na powyższe pytanie, zawiera dokument pn.: 

Zamówień Publicznych 
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