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ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

        
      

 STRONA INTERNETOWA 
       URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

          Nr referencyjny: PO-II.370.12.19. 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, serwerów, 
streamerów oraz macierzy dla potrzeb UMS”, nr sprawy PO-II.370.12.19. 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4,   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 
wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1. Rozdział III, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 6B, 
Serwer Rack   ( AD1, AD2), Serwer Rack ( Sipserver )  - Tabela  otrzymuje nowe, 
następujące  brzmienie: 
 
- Wymagania dodatkowe: brak 
- Zdalne zarządzanie: Rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami 
umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM) z użyciem przeglądarki 
internetowej; licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego podłączenia napędów 
wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, pamięć. 
- Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 3TB pamięci RAM 
DDR4 min 2666 Mhz; 
- Patchcordy światłowodowe wraz z modułami światłowodowymi do portów SPF+ 10Gbit, o 
długości 5m 
- Serwer Rack ( Sipserver ), Porty: Min. 3 porty USB, w tym min. 1 port USB 3.0. 
. 

  
 
 2. Rozdział III, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 6C, 
Serwer Rack  model I ( PHICS ), Serwer Rack model II  ( PHICS ) - Tabela  otrzymuje nowe, 
następujące  brzmienie: 
 
- Wymagania dodatkowe: brak 
- Zdalne zarządzanie: Rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami 
umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM) z użyciem przeglądarki 
internetowej; licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego podłączenia napędów 
wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, pamięć. 
- Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 3TB pamięci RAM 
DDR4 min 2666 Mhz; 
- Patchcordy światłowodowe wraz z modułami światłowodowymi do portów SPF+ 10Gbit, o 
długości 5m 
- Porty: Min. 4 portów USB, w tym min. 2 porty USB 3.0. 
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3. Rozdział III, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 6F, 
Serwer Rack - Tabela - Element konfiguracji -  Wymagania dodatkowe, Zdalne zarządzanie  
otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 
 
- Wymagania dodatkowe: brak 
- Zdalne zarządzanie: Rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami 
umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM) z użyciem przeglądarki 
internetowej; licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego podłączenia napędów 
wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, pamięć. 
- Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 3TB pamięci RAM 
DDR4 min 2666 Mhz; 
- Patchcordy światłowodowe wraz z modułami światłowodowymi do portów SPF+ 10Gbit, o 
długości 5m 
- Porty: Min. 4 portów USB, w tym min. 2 porty USB 3.0. 

 

Powyższe zmiany nie powodują zmiany w treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ 
pozostają niezmienione. 
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