
 

  
  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

sygnatura:  
ZP-071/2017          Toruń, dnia 31.10.2017 r. 
BZFS-921/13/16; BZFS-921/16/16; BZFS-921/17/16                                          
  

 
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 2017 r., poz. 1579), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie jak niżej: 
 

 
I. W § 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Poszczególne elementy przedmiotu umowy są częścią projektów pn. : 
-,,HEIMaT: High enhancement and Interference of Molecular Transitions (Nanoantennas for higher-
multipole light-matter coupling)" realizowanego w ramach Programu HOMING oraz „FreezEYE Tracker – 
ultrafast system for image stabilization in biomedical imaging” realizowanego w programie TEAM TECH 
wdrażanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-
2020 (Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R) ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego; 
-"Inkubator Innowacyjności+", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-
2020.” 
 

II. W § 5 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku dostawy objętej odwrotnym obciążeniem Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę w 
terminie 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.” 
 

III. W treści załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dodaje się pozycje ID o numerach: 

545;  546;  573.1;  573.2; 578.1;  578.2;  583;  584;  535.1;  535.2;  535.3; 599.1;  599.2;  599.3;  599.4;  
599.5;  599.6;  599.7;  599.8; 599.9;  599.10;  599.11;  599.12;  599.13;  599.14;  599.15 o treści wskazanej 
w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ. 
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IV. W treści załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dodaje się nasytępujące pozycje: 

1) pozycję ID 330 w brzmieniu:    

330 

komputer: 

1 

płyta  

odpowiednia do proponowanego procesora; zbudowana w oparciu o chipset Z370; maksymalna wielkość 

pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: ALC S1220A lub równoważny 

zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; złącza (min.): 

PCI-E 16x: 3;  PCI-E 1x: 3; USB 2.0: 6; USB 3.1: 8 w tym min. 1x USB 3.1 Gen.2 typ A i min. 1x USB 3.1 

Gen.2 typ C; PS/2: 1; Serial ATA: 6; RJ-45: 1; gniazdo M.2: 2; TPM: 1; CrossFire; SLI; obsługa układów 

VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DisplayPort, HDMI  

procesor 

procesor minimum 6-rdzeniowy, posiadający zintegrowaną kartę graficzną, obsługujący Hyper Threading, 

SSE 4.1/4.2, AVX2 oraz Transactional Synchronization New Instructions (TSX-NI), TDP na poziomie 95W, 

taktowany co najmniej 3,7GHz i obsługujący technologię automatycznego zwiększania prędkości do co 

najmniej 4,7GHz (przy obciążeniu 1 rdzenia), osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie 

gorszy niż 16.550 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami 

(np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi 

Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. Wentylator do procesora, np. Noctua 

NH-D15 lub równoważny pod względem wydajności i emisji hałasu.  

pamięć min. 2x16GB min. 3000MHz DDR4 CL15 

grafika 

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200, lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” 

Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów 

zgodnie z par. 3 Umowy. 

dysk 

SSD M.2 o pojemności min. 512GB, format szerokości: 22,8; interfejs: PCI-E; szybkość odczytu: min. 3500 

MB/s; 

szybkość zapisu: min. 2100 MB/s; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 1500000 h 

napęd opt. 

Blu-Ray, obsługujący format BDXL (nagrywanie płyt o pojemności 100GB) oraz możliwość nagrywania płyt 

M-DISC (zarówno DVD jak i Blu-ray); pojemność bufora 0,5 MB; interfejs Serial ATA; odczytywane 

formaty dysków: (CD) - Audio CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, (DVD) - DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, 

DVD-RAM; (Blu-ray) - BD-R (DL), BD-R (SL), BD-ROM (SL), BD-RE (SL) 

obudowa 

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 5,25" (zew.): 2; ilość kieszeni 2,5" (wew.): 2; ilość kieszeni 3,5" (wew.): 3; 

złącza I/O: 2x USB 3.0, 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na 

mikrofon); liczba zainstalowanych wentylatorów: min. 2, min. 140 mm; maksymalna liczba wentylatorów: 

min. 7; możliwość montażu chłodzenia wodnego; długość: do 520 mm; szerokość: do 240 mm; wysokość: do 

460 mm; ilość slotów w obudowie: min. 7 szt.; filtry przeciwpyłowe na froncie obudowy oraz spodzie; kolor 

czarny; zasilacz modularny (z odłączanymi kablami) o mocy min. 650 W, format zasilacza: ATX; typ PFC: 

aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 150000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin 

(HDD/ODD): 5 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 6 

szt.; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E) 4 szt.; typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V; ilość wtyczek 

zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 2 szt.; typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylator min. 135 

mm; zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP; certyfikat min. 80 PLUS Titanium; kolor czarny, 

przyciski sterujące umieszczone "z góry" 

klawiatura - 

mysz - 

system - 

monitor - 

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy) 

 
2) pozycję ID 331 w brzmieniu:  

331 

komputer: 

1 
płyta  

odpowiednia do proponowanego procesora; zbudowana w oparciu o chipset Z370; maksymalna wielkość 

pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: ALC S1220A lub równoważny 

zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; złącza (min.): 

PCI-E 16x: 3;  PCI-E 1x: 3; USB 2.0: 6; USB 3.1: 8 w tym min. 1x USB 3.1 Gen.2 typ A i min. 1x USB 3.1 

Gen.2 typ C; PS/2: 1; Serial ATA: 6; RJ-45: 1; gniazdo M.2: 2; TPM: 1; CrossFire; SLI; obsługa układów 

VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DisplayPort, HDMI  
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procesor 

procesor minimum 6-rdzeniowy, posiadający zintegrowaną kartę graficzną, obsługujący Hyper Threading, 

SSE 4.1/4.2, AVX2 oraz Transactional Synchronization New Instructions (TSX-NI), TDP na poziomie 95W, 

taktowany co najmniej 3,7GHz i obsługujący technologię automatycznego zwiększania prędkości do co 

najmniej 4,7GHz (przy obciążeniu 1 rdzenia), osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 

nie gorszy niż 16.550 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów 

równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi 

Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. Wentylator do procesora, np. Noctua 

NH-D15 lub równoważny pod względem wydajności i emisji hałasu.  

pamięć min. 2x16GB min. 3000MHz DDR4 CL15 

grafika 

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200, lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” 

Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów 

zgodnie z par. 3 Umowy. 

dysk 

SSD M.2 o pojemności min. 512GB, format szerokości: 22,8; interfejs: PCI-E; szybkość odczytu: min. 3500 

MB/s; 

szybkość zapisu: min. 2100 MB/s; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 1500000 h 

napęd opt. 

Blu-Ray, obsługujący format BDXL (nagrywanie płyt o pojemności 100GB) oraz możliwość nagrywania 

płyt M-DISC (zarówno DVD jak i Blu-ray); pojemność bufora 0,5 MB; interfejs Serial ATA; odczytywane 

formaty dysków: (CD) - Audio CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, (DVD) - DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, 

DVD-RAM; (Blu-ray) - BD-R (DL), BD-R (SL), BD-ROM (SL), BD-RE (SL) 

obudowa 

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 5,25" (zew.): 2; ilość kieszeni 2,5" (wew.): 2; ilość kieszeni 3,5" (wew.): 3; 

złącza I/O: 2x USB 3.0, 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na 

mikrofon); liczba zainstalowanych wentylatorów: min. 2, min. 140 mm; maksymalna liczba wentylatorów: 

min. 7; możliwość montażu chłodzenia wodnego; długość: do 520 mm; szerokość: do 240 mm; wysokość: do 

460 mm; ilość slotów w obudowie: min. 7 szt.; filtry przeciwpyłowe na froncie obudowy oraz spodzie; kolor 

czarny; zasilacz modularny (z odłączanymi kablami) o mocy min. 650 W, format zasilacza: ATX; typ PFC: 

aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 150000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin 

(HDD/ODD): 5 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 

6 szt.; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E) 4 szt.; typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V; ilość 

wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 2 szt.; typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylator 

min. 135 mm; zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP; certyfikat min. 80 PLUS Titanium; kolor 

czarny, przyciski sterujące umieszczone "z góry" 

klawiatura - 

mysz - 

system - 

monitor - 

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy) 

 

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

nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik  

nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – w wersjach uwzględniających zmiany wynikające z niniejszej modyfikacji.  

W związku z objęciem części zamówienia finasowaniem ze środków UE, Zamawiający zamieszcza SIWZ 

zawierający logo projektu. 

 

(-) dr Tomasz Jędrzejewski 
         Z-CA KANCLERZA 

       UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 
   W TORUNIU 

 


