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GMINA CIESZANÓW        Cieszanów, 24.05.2022 r. 
  UL. RYNEK 1 

 37-611 CIESZANÓW    
GPiMK.271.7.2022 

     

    -do wszystkich Wykonawców- 

 

dotyczy: postępowania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu 

„Cyfrowa Gmina” 

 

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: 

Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów przekazuje treść zapytań dotyczących 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytania z dnia 23.05.2022 r.: 

 

Pytanie nr 1. 

Dotyczy punkt 5.1 SOPZ - Serwer do wirtualizacji podpunkt 3. Procesory. 

Czy zamawiający dopuści jako równoważny procesor, który spełnia wymóg wydajnościowy 

tj. 121 punktów w teście SPECrate2017_int_base lecz posiada mniejszą częstotliwość min. 

2,8 GHz. 

Zmiana ta pozwoli na zaoferowanie w serwerach najnowszej wersji procesorów o lepszej 

wydajności przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu ich dostępności oraz obniżeniu 

kosztów zakupu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie procesora o zakładanej wydajności o innej (niższej) 

częstotliwości.  

 

Pytanie nr 2. 

Dotyczy punkt 5.1 SOPZ - Serwer do wirtualizacji podpunkt 2. Płyta główna. 

Czy Zamawiający dopuści płytę główną, która posiada 4 aktywne złącza PCI Express 

generacji 4 w tym: 

 3 fizyczne złącza o prędkości x16; 

 1 fizyczne złącza o prędkości x8; 

 Opcjonalnie możliwość uzyskania złącza typu pełnej wysokości; 

Zmiana pozwoli na zaoferowanie najnowszej generacji serwera. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

 

A. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na te pytania stają się 

integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

B. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, 

tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ:   
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Rozdział XVIII pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 
  

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Miniportal do dnia 31.05.2022 r. do godziny 

10.30 
 

 

Rozdział XVIII pkt. 3 SWZ otrzymuje brzmienie: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r. o godzinie 11.00 
 

 

Rozdział XVII pkt. 1SWZ otrzymuje brzmienie: 
 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.06.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składani ofert.  

 

C. Zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00168118/01 z dnia 

2022-05-19. 

 

 

 
BURMISTRZ 

     Miasta i Gminy Cieszanów 

 

          mgr Zdzisław Zadworny 
 


