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Sułów, dnia 28 października 2022 r. 

Znak sprawy: RR. 271.38.2022 

  

   -Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

 

A. dotyczy:  postępowania w trybie podstawowym pn. Dostawa, wdrożenie i 

integracja systemów informatycznych z dostawą sprzętu komputerowego dla 

Gminy Sułów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Działając na podstawie art. 284 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Sułów przekazuje 

treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), 

wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

Pytania z dnia 27.10.2022 r. 

Pytanie nr 1  
Czy zamawiający dopuszcza zamianę treści OPZ niniejszego zamówienia w kwestii: 
Pkt 2.4. Serwer z systemem operacyjnym, sekcja „Porty” Zamawiający stawia wymagania o 
treści: „Co najmniej 3 porty USB, 2 porty wideo (jeden na przednim i jeden na tylnym 
panelu obudowy)”. Dostępne modele serwerów w wersji Tower u większości producentów 
nie oferują 2 portów wideo. W związku z czym wnioskujemy o zmianę treści niniejszego 
punktu na: „Co najmniej 3 porty USB, 1 port wideo”.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje modyfikacji wymagania zgodnie z sugestią wykonawcy. Wymaganie 
zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ, poz. 2.4. Serwer z systemem operacyjnym, przed zmianą: 
„Porty - Co najmniej 3 porty USB, 2 porty wideo (jeden na przednim i jeden na tylnym panelu 
obudowy)”. 
po zmianie otrzymuje nowe brzmienie: 
„Porty - Co najmniej 3 porty USB i 1 port wideo”. 
 
Pytanie nr 2 

Czy zamawiający dopuszcza zamianę treści OPZ niniejszego zamówienia w kwestii: 
Pkt 2.4. Serwer z systemem operacyjnym, sekcja „Diagnostyka”, Zamawiający stawia 

wymagania o treści: „Panel LCD na froncie obudowy wyświetlający informacje o stanie 

procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.” Wnioskujemy o 

dopuszczenie zapisu o treści: „Panel LCD na froncie obudowy wyświetlający informacje o 

stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze lub fabryczny 

zestaw diodowy umożliwiający identyfikację uszkodzonych komponentów sprzętowych i 

pasek diod LED ogólnego stanu systemu .”.Dostępne modele serwerów w obudowie Tower 

z wbudowanym panelem LCD są bardzo ograniczone w podanej przez Zamawiającego 

specyfikacji, co znacząco ogranicza dostępność sprzętu i sztucznie zwiększa wartość 

potencjalnych ofert.  

Odpowiedź:  
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Zamawiający dokonuje modyfikacji wymagania zgodnie z sugestią wykonawcy. Wymaganie 
zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ, poz. 2.4. Serwer z systemem operacyjnym, przed zmianą: 
„Diagnostyka - Panel LCD na froncie obudowy wyświetlający informacje o stanie procesora, 
pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze” 
po zmianie otrzymuje nowe brzmienie: 
„Diagnostyka - Panel LCD na froncie obudowy wyświetlający informacje o stanie procesora, 
pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze lub fabryczny zestaw diodowy 
umożliwiający identyfikację uszkodzonych komponentów sprzętowych i pasek diod LED 
ogólnego stanu systemu”. 
 
Pytanie nr 3 
Czy zamawiający dopuszcza zamianę treści OPZ niniejszego zamówienia w kwestii: 
Pkt 2.6. Urządzenie UTM, sekcja „Wydajność” pkt 6, Zamawiający stawia wymagania o 
treści: „Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 950 
Gbps.”, czy Zamawiający w opisie niniejszego punktu nie popełnił omyłki pisarskiej w 
zapisie „950 Gbps”. Obecny zapis uniemożliwia dostawę sprzętu w podanej specyfikacji 
gdyż jest on niedostępny na rynku. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszego 
punktu na:  
„Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 950Mbps.”.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie „Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli 
Aplikacji: nie mniej niż 950 Gbps” zawiera pomyłkę pisarską i dokonuje jej poprawy w 
Załączniku nr 1 do SWZ, poz. 2.6. Urządzenie UTM, wymaganie  
„Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 950 Gbps”  
otrzymuje nowe brzmienie:  
„Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 950 Mbps” 
 
Pytanie nr 4 
Czy zamawiający dopuszcza zamianę treści OPZ niniejszego zamówienia w kwestii: 
Pkt 2.6. Urządzenie UTM, sekcja „Interfejsy” pkt 1. Zamawiający zawarł treść: „System 
realizujący funkcję firewall musi dysponować minimum 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45”, 
proszę o odpowiedź, czy porty LAN liczymy fizycznie jako suma wszystkich portów czy też 
5 portów LAN + 2x WAN? Ma to kluczowe znaczenie przy wycenie urządzenia.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczące urządzenia UTM „System realizujący 
funkcję firewall musi dysponować minimum 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45” dotyczy 
łącznej liczby portów (łącznie LAN i WAN). 
 

B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną 

częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert. 

C. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do przedłużenia 

terminu składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, 

określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:   

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin składania ofert: 03.11.2022 r. godz. 10.00 
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w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin składania ofert: 08.11.2022 godz. 10.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 03.11.2022 r.  godz. 11.30 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 08.11.2022 godz. 11.30 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.12.2022 r. 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.12.2022 r. 

 

D. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu  

nr 2022/BZP 00400594/01 z dnia 19-10-2022 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 28.10.2022 r. w 

BZP. 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia pozostaje bez zmian. 

F. Załączniki: 

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 

 

 

               Wójt Gminy  

              /-/ Leon Bulak 

        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 
 

 


