
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.008.2022.PCh           

 
do Wykonawców 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa macierzy 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ): 
 
1. W pkt 7 l.p. 26 Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ; załącznik nr 1 do SWZ): 

Z: „Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typu QoS  (możliwość definiowania progów 

minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: 

wydajność w IOPS w tysiącach operacji, przepustowość w MB/s lub GB/s”. 

Na: „Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typu QoS  (możliwość definiowania progów 

minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: 

wydajność w IOPS w tysiącach operacji, przepustowość w MB/s lub GB/s albo za pomocą profili 

wydajnościowych”. 

2. W pkt II. 3 l.p. 26 wzoru oferty (załącznik nr 8 do SWZ) 

Z: „Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typu QoS  (możliwość definiowania progów 
minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: 
wydajność w IOPS w tysiącach operacji, przepustowość w MB/s lub GB/s”. 

Na: „Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typu QoS  (możliwość definiowania progów 
minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: 
wydajność w IOPS w tysiącach operacji, przepustowość w MB/s lub GB/s albo za pomocą profili 
wydajnościowych”. 

 
3. Ponadto Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie 37 (w pliku „Odpowiedzi na pytania 1-38” 

zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 3.06.2022 r.): 

Z: „Tak, pod warunkiem iż będzie możliwość konfiguracji wydajności dla wybranych wolumenów logicznych 
w zakresie takich parametrów jak IOPS oraz MB/s lub GB/S, zgodnie z zapisami OPZ pkt.7 l.p. 26”. 

Na: „Tak”. 

Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści zmienione załączniki nr 1 i 8 do SWZ 
(zmiany zaznaczono kolorem niebieskim). 

Ofertę należy złożyć na poprawionym załączniku nr 8 do SWZ. 
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