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Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.22.2020
WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ NR 1
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na rozbudowę routerów
Cisco ASR1002-X posiadanych przez Zamawiającego wraz z 36 miesięczną gwarancją, usługą pierwszego
uruchomienia i konfiguracji, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść pytania Wykonawców wraz
z udzielonymi odpowiedziami:
PYTANIE NR 1:
Dotyczy Rozdziału II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotem zamówienia jest także 36-miesięczny serwis routerów, w których będą
pracowały dostarczane w postępowaniu moduły i licencje?
Jeśli tak, prosimy o podanie numerów seryjnych urządzeń i podzespołów, które mają być objęte serwisem.
W przeciwnym wypadku, prosimy o potwierdzenie, iż urządzenia (routery), są aktualnie objęte serwisem (lub
będą nim objęte w trakcie prac związanych z instalacją dostarczanych podzespołów, modułów i licencji).
Brak wsparcia dla urządzeń może skutkować problemami licencyjnymi (brak możliwości wykonania upgrade
oprogramowania systemowego, którego mogą wymagać nowe podzespoły w routerze itp.)
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia nie jest serwis posiadanych przez Zamawiającego routerów. 36 miesięczna gwarancja
dotyczy jedynie komponentów wyspecyfikowanych w SIWZ.
PYTANIE NR 2:
Dotyczy Rozdziału II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 6.
Zgodnie z zapisami OPZ wymagane jest świadczenie serwisu na podstawie wykupionego wsparcia producenta,
gwarantującego m. inn. dostawę części zamiennych.
Producent dla serwisu typu NBD dostarcza części zamienne następnego dnia roboczego dla zgłoszeń dokonanych
przed godziną 14:00. Części dla zgłoszeń awarii dokonanych po godzinie 14:00 są dostarczane drugiego dnia
roboczego.
Prosimy o wyjaśnienie, czy opisane powyżej reżimy czasowe będą wystarczające dla Zamawiającego, czy też
należy zapewnić szybszy serwis producenta, w którym części zamienne są dostarczane w dni robocze, w ciągu
4 godzin od zgłoszenia awarii?
Odpowiedź:
Opisane wyżej reżimy czasowe są dla Zamawiającego wystarczające.
PYTANIE NR 3:
Pytanie 3. Dotyczy Rozdziału II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 7.3.
Prosimy o potwierdzenie, że przedstawione wymagania dotyczą wkładki XFP10GLR-192SR-L= (która zastąpiła
niedostępną już wkładkę XFP-10GLR-OC192SR=)
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w Rozdziale II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt 4 Tabela
Nr 1, nadając mu następującą treść:
Tabela Nr 1.
L.p.

liczba Nazwa
1
4 SPA-1X10GE-L-V2=
2
5 XFP10GLR-192SR-L

3
4

1 XFP-10GLR-OC192SR
2 L-FLSA1-2X-5-20G= (licencja)

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w Rozdziale II SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia w pkt 7.3, nadając mu następującą treść:
7.3 XFP10GLR-192SR-L
Lp.
1
2
3
4
5

Wymagania minimalne/opis równoważności
Wkładka musi wspierać technologię 10GBASE Ethernet oraz realizować transmisję w tej
technologii na dystansie 10km.
Wkładka musi obsługiwać światłowody jednomodowe zakończone stykiem LC/PC
Wkładka musi umożliwić monitorowanie jej parametrów (w szczególności poziom mocy
optycznej) przez router Cisco ASR 1002-X
Wkładka musi być w pełni kompatybilny z urządzeniem Cisco ASR 1002-X (SPA-1X10GE-L-V2=)
Instalacja wkładki nie może skutkować utratą gwarancji lub wsparcia producenta routera Cisco
ASR 1002-X. W szczególności nie może powodować odmowy wykonania usługi serwisowej przez
producenta routera w przypadku jego awarii

PYTANIE NR 4:
Czy
w
związku
z
ogłoszonym
EoL/EoS
dla
modułów
XFP-10GLR-OC192SR
(https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/eos-eol-noticec51-736656.html) Zmawiający dopuszcza zaoferowanie modułów wskazanych przez Cisco jako następca, czyli
XFP10GLR-192SR-L?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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