
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM.26.4.2020 Gliwice,  12-02-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa aktualizacji licencji
na oprogramowanie systemu kopii zapasowych Veeam dla Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję,
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:

W załączniku nr 6 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" zmianie
ulega pkt 1.2, który przyjmuje brzmienie jak poniżej. Zakresy zmian są
zaznaczone kolorem.

cyt.:"2. Procesor sześciordzeniowy (6 wątkowy) klasy x86, dedykowany do pracy
w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości minimum 2,9
GHz, GHz z możliwością przyśpieszenia do 4,10GHz, pamięć podręczna
minimum 9 MB obsługujący dwu kanałowo pamięci co najmniej DDR4 o wielkości
maksymalnej nie mniejszej niż 128 GB o TDP nie większym niż 65W.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik
minimum: 11 800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować
się na stronie http://www.cpubenchmark.net), lub procesor o równoważnej
wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę.
W przypadku użycia przez Wykonawcę testu wydajności Zamawiający zastrzega
sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca
musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne
(porównywane) zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z ich wynikami,
w  t e rm in i e  n i e  d ł uższym n i ż  3  dn i  od  o t r zyman ia  zaw iadom ien ia
od Zamawiającego."

Pozostałe zapisy pozostają w mocy.

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 20-02-2020 r. do godz. 10:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - Miejsce otwarcia:
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala
konferencyjna). w dniu 20-02-2020 r. o godz. 10:15.

Z poważaniem

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki ZDM Gliwice
Kopia aa.
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