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                           Bielsko-Biała, dn. 23.11.2020r . 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/184/2020/LI prowadzonym 

w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania  

 

„Przetarg nieograniczony numer ZGM/DZ/184/2020/LI – Zakup i dostawa serwera dla bazy danych 

Oracle 11g dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 – 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tj: 

Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuję w imieniu Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej, że: 

 

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w 

Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Parametrach Urządzenia polegające na: 

1) wykreśleniu w pkt 1 „Obudowa” zapisu „oraz organizatorem kabli”, 

2) w pkt 2 „Płyta główna”  

w miejsce: 

„Dedykowana przez producenta do pracy w serwerach, z możliwością instalacji dwóch 

fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 sloty na pamięci z możliwością 

zainstalowania 1,5TB pamięci RAM. Złącza PCIe 3.0: min. 3 szt. w tym 1 szt. x16” 

wprowadza się: 

„Dedykowana przez producenta do pracy w serwerach, z możliwością instalacji dwóch 

fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 sloty na pamięci z możliwością 

zainstalowania 1,5TB pamięci RAM. Złącza PCIe 3.0: min. 2 szt. w tym 1 szt. x16” 

3) wykreśleniu pkt 6 „Napęd Optyczny” „wbudowany napęd DVD RW”. Dotychczasowe 

pozycje od numeru 7 do numeru 16 otrzymują odpowiednio nowe numery od numeru 6 do 

15, 

4) wykreśleniu w pkt 9 „Interfejsy sieciowe” zapisu „karty nie mogą zajmować slotów PCIe.” 

2. Nowy Opis przedmiotu zamówienia oraz Parametry Urządzenia w zakresie dokonanych 

modyfikacji opisanych powyżej otrzymują brzmienie ja w załącznikach odpowiedni 1 i 2 do 

niniejszego Ogłoszenia. 

 

W imieniu Zamawiającego 

 

 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

Załączniki do ogłoszenia: 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Parametry Urządzenia 


