
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.9.2022.AS Warszawa, dnia 8 lipca 2022 r.              

 
 
do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 

serwerów i oprogramowania serwerowego (licencji)”. 

 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej: ustawa Pzp, 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
SWZ, oraz wprowadza zmianę w jej treści. 

 

Pytanie nr 51: 
 

Chcieliśmy podkreślić, że wymagania dla serwera typ B aktualnie spełnia wyłącznie serwer HPE DL 380 Gen 10 

Plus.  

 

Tak sformułowane wymagania wydajności cpu: 

Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Procesor 18-rdzeniowy najnowszej 

generacji oferowanej przez producenta, taktowany minimum 3,0 GHz, zgodny z architekturą x86, osiągający  

w dwuprocesorowej konfiguracji wynik SPEC CPU 2017 Integer Rate base results powyżej 314 pkt. Wynik musi być 

dostępny na stronie https://spec.org 

spełniają: 

Hewlett Packard Enterprise 

ProLiant DL360 Gen10 Plus (3.00 GHz, Intel Xeon Gold 6354) 

Hewlett Packard Enterprise 

ProLiant DL380 Gen10 Plus (3.00 GHz, Intel Xeon Gold 6354) 

Inspur Corporation 

Inspur NF5180M6 (Intel Xeon Gold 6354) 

Inspur Corporation 

Inspur NF5280M6 (Intel Xeon Gold 6354) 

New H3C Technologies Co., Ltd 

H3C UniServer R4300 G5 (Intel Xeon Gold 6354) 

New H3C Technologies Co., Ltd. 

H3C UniServer R4900 G5 (Intel Xeon Gold 6354) 

 

Natomiast poniższe serwery nie spełniają pozostałych wymagań OPZ: 

Hewlett Packard Enterprise 

https://spec.org/


 2 

ProLiant DL360 Gen10 Plus (3.00 GHz, Intel Xeon Gold 6354) - m.in. nie spełnia wysokości 2U i nie spełnia liczby 

gniazd rozszerzeń punkt 10 dla serwera typ B.   

Inspur Corporation 

Inspur NF5180M6 (Intel Xeon Gold 6354)  m.in. nie spełnia wysokości 2U i nie spełnia liczby gniazd rozszerzeń 

punkt 10 dla serwera typ B.   

Inspur Corporation 

Inspur NF5280M6 (Intel Xeon Gold 6354) m.in. nie spełnia wymagań portów dodatkowych punkt 20 dla serwera typ 

B.    

Dla serwerów firmy New H3C Technologies Co., Ltd nie można ich zaoferować na rynku polskim, ponadto nie 

ma możliwości zaoferowania serwisu producenta na rynku polskim: 

https://www.h3c.com/en/BizPortal/PortalEN/ChannelPartner/AuthAgent/PartnerAgentSearch.aspx 

New H3C Technologies Co., Ltd nie spełnia „Możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię 

telefoniczną producenta”.  

New H3C Technologies Co., Ltd 

H3C UniServer R4300 G5 (Intel Xeon Gold 6354) 

m.in. brak możliwości zaoferowania na rynku polskim dla punktu 20 infolinia dla serwera typ B 

New H3C Technologies Co., Ltd. 

H3C UniServer R4900 G5 (Intel Xeon Gold 6354) 

m.in. brak możliwości zaoferowania na rynku polskim dla punktu 20 infolinia dla serwera typ B 

 

Podsumowując, aktualnie wymagania dla serwera typ B spełni wyłącznie serwer HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus . 

Celem możliwości zaoferowania innych serwerów prosimy o zmianę wymagania: 

Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Procesor 18-rdzeniowy najnowszej 

generacji oferowanej przez producenta, taktowany minimum 3,0 GHz, zgodny z architekturą x86, osiągający  

w dwuprocesorowej konfiguracji wynik SPEC CPU 2017 Integer Rate base results powyżej 314 pkt. Wynik musi być 

dostępny na stronie https://spec.org 

na 

Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Procesor 18-rdzeniowy najnowszej 

generacji oferowanej przez producenta, taktowany minimum 3,0 GHz, zgodny z architekturą x86, osiągający  

w dwuprocesorowej konfiguracji wynik SPEC CPU 2017 Integer Rate base results minimum  314 pkt. Wynik musi 

być dostępny na stronie https://spec.org.  

Obniżenie o 1 punkt wymagań wydajnościowych stanowi zmianę w wysokości 0,3% i nie wpłynie na wydajność 

całego rozwiązania a ponadto pozwoli zaoferować inne serwery typ B niż HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus.  

 

Odpowiedź i zmiana treści SWZ: 

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji: 

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1f do SWZ) w pkt II. 3 tabeli „Parametry techniczne oferowanych serwerów” 

dla serwera Typ B w wierszu nr 2 pn. „Procesor” w kolumnie nr 3: 

obecna treść:  

„Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Procesor 18-rdzeniowy najnowszej 

generacji oferowanej przez producenta, taktowany minimum 3,0 GHz, zgodny z architekturą x86, osiągający  

w dwuprocesorowej konfiguracji wynik SPEC CPU 2017 Integer Rate results powyżej 314 pkt. Wynik musi być 

dostępny na stronie https://spec.org” 

otrzymuje brzmienie:  

„Procesor klasy x86 przystosowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Procesor 18-rdzeniowy 

najnowszej generacji oferowanej przez producenta, taktowany minimum 3,0 GHz, zgodny z architekturą x86, 

osiągający w dwuprocesorowej konfiguracji wynik SPEC CPU 2017 Integer Rate results powyżej 313 pkt. 

Wynik musi być dostępny na stronie https://spec.org”. 

 

http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
https://www.h3c.com/en/BizPortal/PortalEN/ChannelPartner/AuthAgent/PartnerAgentSearch.aspx
http://m.in/
http://m.in/
https://spec.org/
https://spec.org/
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II. Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

1. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XX.2 SWZ: 

z: 

„2. Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 11 lipca 2022 r., do godz. 8:00.”  

na:  

„2. Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 19 lipca 2022 r., do godz. 8:00.” 

 

2. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XVI.1 SWZ:  

z: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.10.2022 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert)”. 

na:  

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16.10.2022 r. (90 dni licząc włącznie od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert).” 

 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony wzór 

Formularza oferty dla Części VI, stanowiący Załącznik nr 1f do SWZ uwzględniający dokonane zmiany. 

 

III. Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści Ogłoszenia  

o zamówieniu w zakresie opisanym w pkt II.  

IV. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 

 

p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego 
Najwyższej Izby Kontroli 

 
/-/ dr Jarosław Melnarowicz 

 

 

 

 

 

 


