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INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, tel. (22) 581-88-03, fax. (22) 581-88-14 

www.ipn.gov.pl  

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data: 

  BAG-V4-280-92(       )/20 Warszawa, dnia                       

 

Dotyczy:  

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Zakup dwóch serwerów w celu rozbudowy środowiska 

wirtualnego” (BAG-76/20). 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ   

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,  

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia  

o dokonaniu modyfikacji treści SIWZ w poniższym zakresie.  

Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) – poz. 26 tabeli zawierającej wymagania 

minimalne.  

Było:  

Lp. 

Nazwa elementu, 

parametru, 

funkcjonalności, 

wymagania 

Wymagania minimalne 

Informacje o oferowanych nazwach 

elementów, parametrach, 

funkcjonalnościach, wymaganiach 

Wykonawca zobowiązany jest podać 

konkretne dane (informacje, parametry 

techniczne, nazwę producenta, model 

oferowanego sprzętu) potwierdzające 

spełnianie wymagań Zamawiającego 

26. 

Licencje na system operacyjny Windows 2019 Datacenter z pakietem 

Software Assurance na 3 lata (Zamawiający posiada uprawnienia do 

korzystania z licencji edukacyjnych) 
Tak/nie* 

Powinno być  

Lp. 

Nazwa elementu, 

parametru, 

funkcjonalności, 

wymagania 

Wymagania minimalne 

Informacje o oferowanych nazwach 

elementów, parametrach, 

funkcjonalnościach, wymaganiach 

Wykonawca zobowiązany jest podać 

konkretne dane (informacje, parametry 

techniczne, nazwę producenta, model 

oferowanego sprzętu) potwierdzające 

spełnianie wymagań Zamawiającego 

26. 

Licencje na system operacyjny Windows 2019 Datacenter z pakietem 

Software Assurance na 2 lata (Zamawiający posiada uprawnienia do 

korzystania z licencji edukacyjnych) 
Tak/nie* 

http://www.ipn.gov.pl/


 

 

Ponadto Zamawiający przedstawia zapytanie, na które udzielono następującej odpowiedzi. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania rozwiązanie nieposiadające karty pamięci w module 

zarządzającym, jednakże posiadające możliwość definiowania wzorców konfiguracji i instalacji tychże 

wzorców jak i systemów operacyjnych przy pomocy zewnętrznego oprogramowania zarządzającego  

w postaci wirtualnego appliance? 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na ww. pytanie Zamawiający informuje, iż pootrzymuje dotychczasowe wymagania, 

zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przedłużony 

zostaje termin składania ofert do dnia 29 października 2020 r. do godziny 10:00.  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 11:00 w Centrali 

Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Postępu 18. 

 


