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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 udzielonej w dniu 1.10.2015 r. odpowiedzi, Zamawiający stwierdził że: "Zamawiający 
w żadnym punkcie opisu przedmiotu zamówienia nie powołuje się na wymagania 
dotyczące hałasu i nie widzi w tym przypadku związku pomiędzy wymaganiem 
określonym jako 'obudowa bezwentylatorowa' z normą PN-01307:1994, gdyż hałas nie 
stanowi jedynego kryterium wyboru w tym przypadku." 
 Pragnąc zaoferować w prowadzonym postępowaniu możliwie optymalne rozwiązanie, 
zwracamy się z prośbą o precyzyjne określenie, jakie inne kryteria zostaną przez 
Zamawiającego zastosowane przy ocenie równoważności zaproponowanego sprzętu w 
przypadku przełącznika dystrybucyjnego Typ 2. 

 Prosimy również o odpowiedź na pytanie: 
 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zaoferowany przełącznik dostępowy 
Typ 2 będzie spełniał wszystkie pozostałe zawarte w SIWZ wymagania, ale będzie 
posiadał 8 portów miedzianych 1000BaseT oraz 2 uplinkowe porty typu "dual-personality", 
wyposażone w interfejs 1000BaseT lub SFP. 
 Akceptacja takiego rozwiązania pozwoliłaby jak się wydaje na zaspokojenie 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz zachowanie wymogu konkurencyjności w 
prowadzonym postępowaniu. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na przełączniku wyposażonym w minimum 
8 portów  miedzianych 1000BaseT oraz dwa porty uplink typu "combo/ dual-personality" 
1000BaseT lub SFP. Minimum 6 z 8 portów 1000BaseT musi oferować zasilanie PoE 
802.3af lub 4 z 8 portów musi oferować zasilanie PoE 802.3at  
 
Pytanie 2 
 Dokładna analiza udzielonej przez Państwa odpowiedzi na nasze pytania zmusza nas 
do dalszego sprecyzowania wymagań Zamawiającego dotyczących przełącznika 
dostępowego typ 2. 
 Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie było zgodne ze standardami 802.af 
(15.4W per port) lub 802.3at (30W per port). 
 Równocześnie Zamawiający wymaga jedynie, aby oferowane urządzenie zapewniało 
jedynie 14.4W per port dla min. 8 portów przełącznika (w sumie 115.2W). 
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Prosimy o wyjaśnienie, czy określona w SIWZ, niezgodna z obowiązującymi standardami IEE 
wartość 14.4W per port stanowi jedynie oczywistą pomyłkę pisarską, czy jest rzeczywistym 
wymogiem Zamawiającego.Aby uniknąć ewentualnych niejasności interpretacyjnych, prosimy 
również o podanie wymaganego przez Zamawiającego sumarycznego budżetu mocy PoE, w 
sposób analogiczny do tego w jaki został on określony dla przełączników dostępowych Typ 1. 

 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie 1 zdaniem zamawiającego wyczerpuje tematy poruszone w pytaniu 2  

 
Modyfikacja OPZ 
Dotyczy: Przełącznik dystrybucyjny/dostępowy typ2 
Charakterystyka ogólna - przełącznik ethernet warstwy 2 pracujący w warstwie 
dystrybucji/dostępu wyposażony w minimum 8 portów  miedzianych 1000BaseT oraz dwa porty 
uplink typu "combo/ dual-personality" 1000BaseT lub SFP. Minimum 6 z 8 portów 1000BaseT 
musi oferować zasilanie PoE 802.3af, lub 4 z 8 portów musi oferować zasilanie PoE 802.3at  
Przełącznik powinien posiadać możliwość montażu w szafie 19" . Jeśli obudowa przełącznika jest 
mniejsza, to należy zapewnić możliwość montażu za pomocą  dodatkowych uchwytów lub na 
półce (uchwyty, bądź półka muszą być dostarczone razem z przełącznikiem). Wydajność 
przełącznika -przełącznik zapewnia obsługę wszystkich portów w trybie line-rateWsparcie dla 
pozostałych funkcji jak w przypadku przełącznika typ1. 
 

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 zmianienie ulegadata 
składania i otwarcia ofert przetargowych. Obecnie obowiązującym dniem składania oferty 
przetargowych jest 8.10.2015 r. godz. 9:00 natomiast termin otwarcia złożonych ofert to 
8.10.2015 r. godz. 9:30. Miejsce składania ofert oraz miejsce otwarcia nie ulegają zmianie. 
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