
 

 

 

 

 

 

ZP-063/2017 

sygnatura: ZP-063/2017                                                   Toruń, dnia 04.10.2017 r. 

 

MODYFIKACJA 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa dwóch serwerów storage” 

  Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie jak niżej: 

1. Rozdział X ust. 10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób: 

Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika w Toruniu 

Dział Aparatury Naukowej 

ul. Gagarina 11, pok. 418 

87 - 100 Toruń 

„Oferta w postępowaniu na dostawę dwóch serwerów storage, nr sprawy: ZP-063/2017”  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 23.10.2017 r. o godz. 10:30" 

 

oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.” 

2. Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć w Dziale Aparatury Naukowej UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11 w Toruniu, 

pok. 418 do dnia 23.10.2017 r., do godziny 10
00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym  

w rozdziale X SIWZ.” 

3. Rozdział XI ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„4. Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Aparatury Naukowej UMK w Toruniu, przy ul. Gagarina 11, pok.  

nr 605, w dniu 23.10.2017 r., o godzinie 1030.” 

4. W treści załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 4.6 otrzymuje brzmienie:    
 

„4.6 Wynik testu zostanie uznany przez Zamawiającego za pozytywny, kiedy w każdej z trzech 
przeprowadzonych pod rząd próbach, sumaryczna (dla wszystkich przestrzeni na wszystkich serwerach 
testowych) minimalna wydajność pojedynczego serwera storage osiągnie 100000 IOPS przy 
maksymalnym średnim czasie odpowiedzi nie przekraczającym 0,65 ms.” 

 
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 
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