Warszawa, dnia 27 października 2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2
Dotyczy: „Dostawy 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:
Dotyczy rozdziału III – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 oraz załącznika nr 6 do formularza oferty,
wiersz 3. Zamawiający wyspecyfikował urządzenia wyposażone w moduły sieciowe 1/10G. Modele
3100 nie mają dostępnych wkładek światłowodowych umożliwiających pracę w standardzie
mieszanym 1G/10G. Prosimy o określenie jaka liczbę modułów dedykowanych 1G oraz 10G należy
dostarczyć.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść pkt. 2 oraz pkt. 4 Lp.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:
Dotyczy rozdziału III – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 oraz załącznika nr 6 do formularza oferty,
wiersz 3. Zamawiający wyspecyfikował „Kable sieciowe (patchcord) kompatybilne z w/w wkładkami
1000Base-T (LC) (8x 10m, 8x 5m, 8x 2m) w standardzie RJ-45 UTP CAT 5e”. prosimy o potwierdzenie,
że należy dostarczyć „Kable sieciowe (patchcord) kompatybilne z w/w wkładkami 1000Base-T (8x 10m,
8x 5m, 8x 2m) w standardzie RJ-45 UTP CAT 5e”.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść pkt. 2 oraz pkt. 4 Lp.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 3:
Zamawiający, publikując odpowiedzi na pytania z dnia 25 października 2022 roku doprecyzował wymóg
dostarczenia wraz z urządzeniami dodatkowych modułów sieciowych 8 x 1/10G, a nie tylko slotu na
moduł. Tym samym, koszt urządzenia w takiej konfiguracji zwiększył się o około 1/3. Czy Zamawiający
zrezygnuje z wymogu dostarczenia modułu (zwłaszcza, że urządzenie jest standardowo wyposażone w
8 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet interfaces (RJ- 45), 8 x 1/10 Gigabit (SFP) Ethernet interfaces),
pozostawiając wymóg posiadania slotu na moduł?
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść pkt. 2 oraz pkt. 4 Lp.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.

Zmiana Rozdziału I SWZ:
I.

Pkt. 16.1. Rozdziału I SWZ uzyskuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia
2022-11-02
do godz.
10:00

II.

Pkt. 16.2. Rozdziału I SWZ uzyskuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu
2022-11-02
o godz.

III.

10:30

Pkt. 18.1. Rozdziału I SWZ uzyskuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą
do dnia 2022-12-01.

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

/-/ Norbert Karmowski
Dyrektor Departamentu Prawnego

