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Wyjaśnienie treści siwz 
 

DZP-2621-11/2015 
„Modernizacja infrastruktury informatycznej ZNiO” 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z dnia 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły kolejne wnioski o 
wyjaśnienie treści siwz. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść  zapytań wraz z udzielonymi 
odpowiedziami.  

      
Pytanie 1 
W zamieszczonych na końcu arkusza odpowiedzi modyfikacjach wymagań dotyczących 
przełącznika dystrybucyjnego/dostępowego typ 2, Zamawiający wprowadził dodatkowe 
wymaganie, aby oferowany przełącznik posiadał obsługę standardu PoE 802.3af lub 802.3at. 
Czy w związku z tym, oraz żądaniem spełnienia przez oferowany model wymogów opisanych w 
punktach 10-39 specyfikacji dla przełącznika dostępowego Typ 1, 
Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zaoferowany sprzęt nie będzie wyposażony w 
obudowę bezwentylatorową ? 

 
Odpowiedź: 
Dodatkowy opis zawiera informację, że przełącznik musi posiadać obudowę bezwentylatorową. 
Zamawiający nie rezygnuje z tego wymagania. 

  
Pytanie 2 
W Odpowiedź na pytanie 1 (dla wyjaśnień z dnia 28.09.2015 r.) - wkładki SFP+ 10GE LR. 
Zamawiający wymaga dostarczenia 4 szt wkładek zapewniających poprawną transmisję do 300m 
na światłowodzie MM 50/125 OM2. Według naszej wiedzy wkładki takie nie są produkowane, nie 
są też opisane w obowiązujących standardach IEEE i MSA. Najbliższe spełnienia wymagań 
Zamawiającego są wkładki SFP+ 10GB LRM, pracujące z laserem o długości fali świetlnej 1310nm, 
które przy zastosowaniu odpowiednich kabli przejściowych (mode conditioning patch cord) 
pozwalają na transmisję do 220m z wykorzystaniem  światłowodu MM 50/125 OM2. Czy 
Zamawiający dopuści rozwiązanie gwarantujące poprawną transmisję z prędkością 10Gb na 
odległość maksymalnie 220m dla światłowodu OM2? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkładek zapewniających poprawną transmisję na 
światłowodzie OM2 o długości 220m  (4 szt) 
 
Pytanie 3 
W zamieszczonych w dniu 28.09.2015 r.) na końcu arkusza odpowiedzi modyfikacjach wymagań 
dotyczących przełącznika dystrybucyjnego/dostępowego typ 2 brak końcówki zdania.  Prosimy o 
podanie wymaganej mocy zasilania PoE dla tych przełączników. 
 
Odpowiedź: 
"Przełącznik dystrybucyjny/dostępowy typ2". Dodatkowe wymaganie. Przełącznik musi posiadać 
obsługę standardu PoE 802.3af lub 803.3at Zasilanie PoE musi być dostępne na min 8 portach 
przełącznika z gwarantowaną mocą 14.4W na każdym z 8 portów" 
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Pytanie 4 
W tabeli 1, punkt 11 SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia 8 wkładek SFP+ do przełączników 
rdzeniowych. Jednocześnie z rysunku "spodziewana topologia fizyczna rozwiązania" wynika, że wszystkie 
połączenia 10Gb do przełączników rdzeniowych powinny być redundantne. Takie połączenie wymaga 
zastosowania w serwerach rdzeniowych min 16 wkładek SFP+ (6 do obsługi 3 serwerów wyposażonych w 
podwójne porty 10Gb, 10 do obsługi 5 przełączników dostępowych). Prosimy o wyjaśnienie, jaka liczba 
wkładek do przełączników rdzeniowych powinna zostać uwzględniona w ofercie. 
 
Odpowiedź 
W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej doszło do wprowadzenia błędnego zapisu w tabeli 1 pkt 11 tj. 8 
wkładek. Zamawiający informuje, iż prawidłowa liczba wkładek do wyceny oraz realizacji zamówienia 
wynosi 18. Wykonawca dokonując wyceny zamówienia dla poszczególnych elementów, w przypadku 
wkładek SFP+ 10GE winien przyjąć liczbę 18 wkładek. W przypadku dokonania wyceny na poziomie 8 
wkładek bez dokonania poprawy zapisu w tabeli, zamawiający przyjmie ów zapis za  oczywista omyłkę 
pisarską i rachunkową i dokona poprawy przeliczenia z konsekwencjami możliwej zmiany ceny końcowej 
oferty.  
Z uwagi na wątpliwości dotyczące typu oferowanych wkładek przedstawione w pytaniu nr 2, wykonawca 
powinien uwzględnić fakt , że dwie z pośród 18 wkładek muszą spełnić wymagania opisane w odpowiedzi 
na pytanie 2 (strona przełączników rdzeniowych). 
 
 

Zamawiający informuje, iż dokonał nieznacznych poprawek w załączniku nr 7 do SIWZ tj. projekcie 
umowy zmiany te nie są na tyle istotne aby konieczne było dokonywanie zmiany terminu składania i 
otwarcia ofert przetargowych. 

Zamawiający informuje, iż w przypadku braków w zapisach Formularza ofertowego w stosunku do 
OPZ Zamawiający zezwala na modyfikację formularza poprzez dodanie brakujących elementów 
cenotwórczych. 
Jeżeli w Opisie Przedmiotu zamówienia będącym częścią SIWZ zaistnieją jakieś rozbieżności z 
udzielonymi niniejszym pismem odpowiedziami za prawidłowe należy uznać zapisy odpowiedzi na zadane 
pytania. 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania nie ulega zmianie data składania i otwarcia 
ofert przetargowych. Obecnie obowiązującym dniem składania oferty przetargowych jest 5.10.2015 r. godz. 
9:00 natomiast termin otwarcia złożonych ofert to 5.10.2015 r. godz. 9:30. Miejsce składania ofert oraz 
miejsce otwarcia nie ulegają zmianie. 
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