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MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” 
  

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie jak 
niżej: 

 
1. W treści załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: 

a) pozycja ID 559,1 w części „płyta” otrzymuje brzmienie: 

„odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba 
gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC887 lub równoważny zintegrowany; 
zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; układ RAID: 6xSATA; złącza (min.): PCI: 2, 
PCI-E 16x: 2; PCIE 1x: 2; USB 2.0: 2; USB 3.0: 4; PS/2: 1; Serial ATA: 6; M.2: 1; obsługa układów 
VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, VGA, HDMI” 

b) pozycja ID 559,2 w części „parametry” otrzymuje brzmienie: 

„podłączenie i zasilanie przez USB; 8 wejść analogowych 14 bit (w trybie single-ended) lub 4 w 
trybie różnicowym, próbowanie 20kS/s z multipleksowaniem; zakres napięcia +/-10V, 
bezwzgledna dokładność - typowo 6mV; impedancja wejściowa 1 GΩ; 2 wyjścia analogowe 14 
bit, 5kS/s/kanał ze sprzętowym zegarem; zakres napięcia +/-10V, bezwzgledna dokładność - 
typowo 9,1mV; 13 linii cyfrowych DIO – szybkosć zmian uzależniona od oprogramowania (brak 
zegara); jeden 32 bitowy licznik; sterownik karty kompatybilny ze środowiskami ANSI C, C# .NET, 
VB .NET, LabVIEW, LabWindows™/CVI, and Measurement Studio” 

c) pozycja ID 559,5 w części „parametry” otrzymuje brzmienie: 

„długość przewodu: min. 0,3m; z jednej strony wtyk IEC320 C14 10A, z drugiej listwa min. 4 
gniazda (CEE 7/3" lub CEE 7/5), włącznik, przekrój żył min. 3x 1.0 mm2” 

d) pozycja ID 559,6 w części „parametry” otrzymuje brzmienie: 

„długość przewodu: min. 0,3m; z jednej strony wtyk IEC320 C14 10A, z drugiej listwa min. 4 
gniazda (CEE 7/3" lub CEE 7/5), włącznik, przekrój żył min. 3x 1.0 mm2” 

e) pozycja ID 560,1 w części „płyta” otrzymuje brzmienie: 

„odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba 
gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC887 lub równoważny zintegrowany; 
zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; układ RAID: 6xSATA; złącza (min.): PCI: 2, 
PCI-E 16x: 2; PCI-E 1x: 2; USB 2.0: 2; USB 3.0: 4; PS/2: 1; Serial ATA: 6; M.2: 1; obsługa układów 
VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, VGA, HDMI” 

f) pozycja ID 560,2 w części „parametry” otrzymuje brzmienie: 

„podłączenie i zasilanie przez USB; 8 wejść analogowych 14 bit (w trybie single-ended) lub 4 w 
trybie różnicowym, próbowanie 20kS/s z multipleksowaniem; zakres napięcia +/-10V, 
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bezwzgledna dokładność - typowo 6mV; impedancja wejściowa 1 GΩ; 2 wyjścia analogowe 14 
bit, 5kS/s/kanał ze sprzętowym zegarem; zakres napięcia +/-10V, bezwzgledna dokładność - 
typowo 9,1mV; 13 linii cyfrowych DIO – szybkosć zmian uzależniona od oprogramowania (brak 
zegara); jeden 32 bitowy licznik; sterownik karty kompatybilny ze środowiskami ANSI C, C# 
.NET, VB .NET, LabVIEW, LabWindows™/CVI, and Measurement Studio” 

g) pozycja ID 560,3 w części „parametry” otrzymuje brzmienie: 

„kabel wielożyłowy o długości 2m, służący do podpinania 68-pinowej karty pomiarowej 
National Instruments NI-PCIe-6353, zakończony konektorami odpowiednio: 0.050 series D-
Type oraz 68-pinowy VHDCI. Sekcje przewodów analogowych i cyfrowych oddzielone od siebie 
i niezależnie ekranowane” 

h) pozycja ID 596 w części „płyta” otrzymuje brzmienie: 

„odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba 
gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC887 lub równoważny zintegrowany; 
zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; układ RAID: 6xSATA; złącza (min.): PCI: 2, 
PCI-E 16x: 2; PCIE 1x: 2; USB 2.0: 2; USB 3.0: 4; PS/2: 1; Serial ATA: 6; M.2: 1; obsługa układów 
VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, VGA, HDMI” 

i) pozycja ID 024,3 w części „karta sieciowa” otrzymuje brzmienie: 

„architektura sieci LAN: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; złącze zewnętrzne: 1x RJ-45 (Gigabit 
Ethernet 10/100/1000); typ złącza magistrali: PCI-E 1x; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 
802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3x - Flow 
Control; kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows 7/8/10” 

j) pozycja ID 024,4 w części „karta sieciowa” otrzymuje brzmienie: 

„architektura sieci LAN: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; złącze zewnętrzne: 1x RJ45 (Gigabit 
Ethernet 10/100/1000); typ złącza magistrali: PCI; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 
802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT; kompatybilna  
z systemami operacyjnymi Windows 7/8/10” 
 

 
W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej załącznik  

nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w wersji uwzględniającej zmiany wynikające z niniejszej 

modyfikacji. 

 
(-) dr Tomasz Jędrzejewski 
 

                         Z-CA KANCLERZA 
       UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 

                                W TORUNIU 
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