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DO WYKONAWCÓW 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów przeznaczonych do obsługi baz danych dla 
Polskiej Agencji Prasowej S.A. 

(nr sprawy 34/22) 

 

 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Dotyczy: ROZDZIAŁ XX – Przedmiot zamówienia SERWER 2 szt. 

Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery wyposażone były w dyski NVMe przy jednoczesnym 

wymaganiu aby serwery wyposażone były w tylko 1 procesor. Dyski NVMe komunikują się poprzez 

szyny PCIe bezpośrednio z procesorami serwera dlatego w celu zapewnienia odpowiedniej ilości 

połączeń PCIe oraz wydajności serwerów wiodący producenci sprzętu serwerowego wymagają, aby 

konfiguracje z dyskami NVMe wyposażone były w dwa procesory. W związku z tym czy Zamawiający 

dopuści zaoferowanie serwerów wyposażonych w dyski SSD SAS lub SATA zachowując przy tym 

możliwość instalacji tylko jednego procesora? W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z 

prośbą o możliwość zaoferowania serwerów wyposażonych w dwa procesory spełniające wymagania 

Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

Pytanie 

Dotyczy: ROZDZIAŁ XX – Przedmiot zamówienia SERWER 2 szt. 

Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery wyposażone były w dyski dla danych z dostępną 

przestrzenią nie mniejszą niż 2TB po konfiguracji RAID5, z uwagi na pojemności stosowane w 

dyskach SSD tj. 480GB, 960GB, 1,92TB, 3,84TB zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 

dopuszczenie zaoferowania dysków dla danych z dostępną przestrzenią nie mniejszą niż 1,92TB po 

konfiguracji RAID5. Pozwoli to zoptymalizować ofertę pod względem kosztowym. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dysków o pojemności 1,92TB. 
 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 3 Ustawy Pzp, informuje, że zmienia termin składania i otwarcia 

ofert. 

Nowy termin składania ofert: do 2 grudnia 2022 r., do godz. 13.00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2022 r., godz. 13.15. 

 


