Warszawa, dnia 25 października 2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1
Dotyczy: „Dostawa urządzeń sieciowych IPS wraz ze wsparciem technicznym oraz gwarancją na
okres 36 miesięcy” - COI-ZAK.262.39.2022
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp,
przedstawia poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy.

PYTANIE NR 1:
W tabeli opisu wymagań (Rozdział II OPZ, pkt 2, ppkt 1) zawarte są m.in. następujące wymagania:
8 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet (RJ- 45)
8 x 1/10 Gigabit (SFP) Ethernet
Moduły sieciowe:
8 x 1/10G.
Natomiast w tabeli z kryterium równoważności (Rozdział II OPZ, pkt 4, ppkt 3):
1. Minimum 8 portów 10/100/1000 Mbps RJ45
2. Minimum 8 portów 1/10 Gbps SFP+
3. Minimum 1 slot na moduł rozszerzający umożliwiający dalszą rozbudowę do 8 interface 1/10 Gbps.
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia były dostarczone z dodatkowymi modułami 8 x 1/10G, czy
też wystarczające jest rozwiązanie opisane w warunkach równoważności, by tylko posiadały „slot na
moduł rozszerzający umożliwiający dalszą rozbudowę do 8 interface 1/10 Gbps”.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść pkt. 4 ppkt. 3 Rozdziału II - Opis przedmiotu
zamówienia oraz w odpowiednim zakresie Rozdział IV - Formularz Oferty wraz z załącznikami,
których tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

PYTANIE NR 2:
W tabeli z kryterium równoważności (Rozdział II OPZ, pkt 4, ppkt 3) wymagane jest dostarczenie
wkładek optycznych:
4. 8 wkładek 10GBase-SR (LC) objętymi tą samą gwarancją co IPS.
5. 8 wkładek 1000Base-T oraz
6. 8 sztuk 1000Base-SX (LC).
Natomiast w tabeli opisu wymagań (Rozdział II OPZ, pkt 2, ppkt 1) nie ma wymogu dostarczenia takich
wkładek. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wkładek? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że
dostarczane wkładki muszą pochodzić od producenta dostarczanego urządzenia.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść pkt. 2 Rozdziału II - Opis przedmiotu
zamówienia oraz w odpowiednim zakresie Rozdział IV - Formularz Oferty wraz z załącznikami,
których tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

PYTANIE:
3.W rozdziale II OPZ, pkt 7.1 Zamawiający wymaga, aby „Urządzenia objęte były 36-miesięczną
gwarancją od dnia prawidłowego ich dostarczenia oraz 24-miesięczną gwarancją na dyski twarde,
świadczoną na standardowych warunkach producenta”.
Urządzenia, wyspecyfikowane przez Zamawiającego, nie posiadają dysków twardych tylko dyski SSD.
Zgodnie z naszą wiedzą, w przypadku wymaganych urządzeń, producent nie świadczy dodatkowej „24miesięcznej gwarancji na dyski”. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu wymagania na „Urządzenia
objęte będą 36-miesięczną gwarancją od dnia prawidłowego ich dostarczenia na standardowych
warunkach producenta”
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść pkt. 7.1 i 7.5 Rozdziału II - Opis przedmiotu
zamówienia oraz w odpowiednim zakresie Rozdział IV - Formularz Oferty wraz z załącznikami,
których tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmiana Rozdziału I SWZ:
I.

Pkt. 16.1. Rozdziału I SWZ uzyskuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie:

do dnia
II.
III.

2022-10-28

do godz.

Pkt. 16.2. Rozdziału I SWZ uzyskuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu
2022-10-28
o godz.

11:00
13:00

Pkt. 18.1. Rozdziału I SWZ uzyskuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą
do dnia 2022-11-26.
Zamiana Rozdziału III SWZ – projektowane postanowienia umowy:

I.

II.

§11 ust 1 pkt 1 uzyskuje brzmienie: „w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę
przedmiotu Umowy w zakresie § 2 ust. 1 Umowy, w tym w zakresie kompletności
przekazywanych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy i w stosunku do terminu,
o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”
W §1 Lp. 14 definicja protokołu odbioru dostawy uzyskuje brzmienie: „Protokół potwierdzający
wykonanie Umowy w zakresie dostawy Sprzętu do dwóch Lokalizacji, w tym odbiór ilościowy i
jakościowy dostawy oraz kompletność Dokumentacji i danych, o których mowa w § 5 ust. 1
Umowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury. Protokół Odbioru Dostawy
sporządzony zostanie w formie pisemnej. Wzór Protokołu Odbioru Dostawy stanowi Załącznik
nr […] do Umowy.

Wykaz załączników:
Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia – tekst jednolity
Rozdział IV - Formularz Oferty – tekst jednolity
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Dyrektor Departamentu Prawnego

