
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.005.2021.KT   Warszawa, dnia 07.07.2021 r.           

 
 
 
do Wykonawców 

 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Wymiana przełączników sieciowych w Delegaturach”. 

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy dokonuje 
zmian treści SWZ w następujący sposób, tj.: 

Pytanie 1: 

„Pytanie dotyczące Formularza ofertowego 

W formularzu ofertowym w Tabeli 1 wydaje się że jest błąd w wierszach 9 i 10 dotyczący odwołania do punktów 
umowy  

Jest  

9. 
za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 15) wzoru Umowy, tj. za zapewnienie przez 
Wykonawcę usług Serwisu Producenta u wszystkich wymaganych producentów i ich aktywacji w urządzeniach 
i oprogramowaniu Zamawiającego 

10. 
za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 16) wzoru Umowy, tj. za świadczenie 
serwisu Wykonawcy 

 
Czy dobrze rozumiemy że powinno być  
 

9. 
za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 16) wzoru Umowy, tj. za zapewnienie przez 
Wykonawcę usług Serwisu Producenta u wszystkich wymaganych producentów i ich aktywacji w urządzeniach 
i oprogramowaniu Zamawiającego 

10. 
za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 17) wzoru Umowy, tj. za świadczenie 
serwisu Wykonawcy 

”  
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ.   

UWAGA: Zmiana nr 1 treści SWZ 

 W Załączniku nr 2 do SWZ (Wzór Formularza oferty) w pkt III.2, w Tabeli nr 1, w wierszu 9, w kolumnie 2, strona 5,   

następujący tekst: 

„za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 15) wzoru Umowy, tj. za zapewnienie przez Wykonawcę 
usług Serwisu Producenta u wszystkich wymaganych producentów i ich aktywacji w urządzeniach i oprogramowaniu 
Zamawiającego”. 

zastępuje się tekstem: 

„za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 16) wzoru Umowy, tj. za zapewnienie przez Wykonawcę 
usług Serwisu Producenta u wszystkich wymaganych producentów i ich aktywacji w urządzeniach i oprogramowaniu 
Zamawiającego”. 

 W Załączniku nr 2 do SWZ (Wzór Formularza oferty) w pkt III.2, w Tabeli nr 1, w wierszu 10, w kolumnie 2, strona 5,   

następujący tekst: 

„za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 16) wzoru Umowy, tj. za świadczenie serwisu 
Wykonawcy”. 

zastępuje się tekstem: 

„za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 17) wzoru Umowy, tj. za świadczenie serwisu 
Wykonawcy”. 

Pytanie 2: 

„Dotyczy 7.1.2 OPZ : Czy Dodatkowe przełączniki dostępowe wymienione w punkcie 7.1.2 mają mieć na 
wyposażeniu wkładki. Jeśli tak to jakie i w jakiej ilości?”  

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem z przytoczonego punktu OPZ Dodatkowe przełączniki dostępowe mają mieć takie same 
wyposażenie jak Dodatkowe przełączniki dostępowe wskazane w Projekcie. W projekcie (tom 16 dla ośrodka 
Szkoleniowego w Goławicach) wskazano, że każdy Dodatkowy przełącznik dostępowy jest dołączany do 
Przełączników dostępowych za pomocą dwóch skrętek miedzianych 1Gb/s, zatem Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć do każdego Dodatkowego przełącznika dostępowego dwie wkładki SFP 1000 Base-T. 

Pytanie 3: 

„Dotyczy 7.1.2 oraz  7.3 OPZ : Z tabeli w punkcie 7.1.2 mają zostać dostarczone 8 sztuk przełączników w punkcie 
7.3 usunięto 1 sztukę (z dwóch zaplanowanych w projekcie) co daje łącznie 9 szt natomiast zgodnie z SWZ 

„1.2 Dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności łącznie 8 szt. Dodatkowych przełączników dostępowych 
wraz z wyposażeniem.” 

Proszę o podanie jaka jest wymagana ilość Dodatkowych przełączników dostępowych”  
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Odpowiedź: 

Łącznie ma być dostarczonych 8 szt. Dodatkowych przełączników dostępowych. W tabeli numer 5 Zamawiający 
usunął ostatni wiersz, dotyczący dostawy takiego przełącznika do siedziby w Warszawie. 

Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ.   

UWAGA: Zmiana nr 2 treści SWZ 

 W Załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w pkt 7.1.2, w Tabeli nr 5, strona 26, wykreśla się ostatni 
wiersz,  

następujący tekst: 

„Tabela nr 5 

Miejsce dostawy Ilość sztuk 
Bydgoszcz 1 
Gdańsk 2 
Katowice 2 
Poznań 1 
Rzeszów 1 
siedziba Zamawiającego w Warszawie 1 

”. 

zastępuje się tekstem: 

„Tabela nr 5 

Miejsce dostawy Ilość sztuk 
Bydgoszcz 1 
Gdańsk 2 
Katowice 2 
Poznań 1 
Rzeszów 1 

”. 

Pytanie 4: 

„Dotyczy karty liniowej do przełącznika Cisco Catalyst 6880-X 

Czy w związku z ogłoszeniem przez Producenta Cisco zakończenia sprzedaży AEoS karty liniowej C6880-
XLE16P10G do przełącznika Cisco Catalyst 6880-X i dostępnością w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta 
jedynie karty określanej przez Producenta jako REMANUFACTURED, zamawiający dopuści i uzna za równoważne 
dostarczenie identycznej i w pełni równoważnej karty liniowej C6880-XLE16P10G-RF?”  

Odpowiedź: 

TAK. OPZ zezwala na taką możliwość, jako dostawę karty równoważnej. Zgodnie z OPZ karta taka nie musi być 
fabrycznie nowa, czyli może być typu REMANUFACTURED . 

Pytanie 5: 

„Dotyczy kabli optycznych patchcord LC/PC - LC/PC Patch cord MM 50/125 OM3 Duplex 

Zamawiający specyfikuje konieczność dostarczenia kabli optycznych patchcord LC/PC - LC/PC Patch cord MM 
50/125 OM3 Duplex, prosimy o doprecyzowanie długości kabli patchcord jakie są wymagane przez Zamawiającego.”  
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Odpowiedź: 

Dla wszystkich kabli optycznych OM3 Duplex LC-PC wskazanych w Projekcie, dla których nie wyspecyfikowano ich 
długości należy przyjąć długość 10mb. 

Pytanie 6: 

„Dotyczy kabli optycznych patchcord LC/PC - LC/PC Patch cord MM 50/125 OM3 Duplex 

Czy Zamawiający uzna za równoważne”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na niekompletne pytanie. 

Pytanie 7: 

„Dotyczy dodatkowych kart FC CISCO UCSC-PCIE-BD16GF do istniejących serwerów CISCO UCSC-C220-M3S 
Systemu CZM 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje dwoma wolnymi slotami PCIe w każdym z serwerów Systemu 
CZM w których możliwa jest instalacja dodatkowych kart FC CISCO UCSC-PCIE-BD16GF.”  

Odpowiedź: 

Aktualnie Zamawiający dysponuje jednym wolnym slotem PCIe w każdym z tych serwerów. W związku z tym faktem 
należy dostarczyć po jednej karcie z dwoma interfejsami 16Gb SFP+ do istniejących serwerów CISCO UCSC-C220-
M3S. 

Pytanie 8: 

„Dotyczy dodatkowych kart FC CISCO UCSC-PCIE-BD16GF do istniejący serwerów CISCO UCSC-C220-M3S 
Systemu CZM 

Zamawiający nie specyfikuje typu wkładki do kart FC, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 
dostarczenia wkładek typu 16G FC SFP+ SR Short Range dostarczanych w komplecie w kartami FC?”  

Odpowiedź: 

TAK. Zgodnie z opisem z OPZ, każdy interfejs musi być dostarczony wraz z wkładką SFP+. Zamawiający 
potwierdza, że wkładka taka musi być typu 16G FC SFP+ SR Short Range. 

2. Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następujący 
sposób, tj.: 

UWAGA: Zmiana nr 3 treści SWZ 
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 W Załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w pkt 7.1.3, w Tabeli nr 6, strona 26,   

następujący tekst: 

„Tabela nr 6 

Miejsce dostawy Element Wymaganie  

siedziba 
Zamawiającego 
w Warszawie 

karta FC z minimum jednym interfejsem 
16Gb SFP+, każdy interfejs z wkładką 
SFP+ z autodetekcją prędkości, karta FC 
tego samego producenta co serwer, np. 
karta CISCO UCSC-PCIE-BD16GF, lub 
równoważna, dedykowana przez 
producenta serwera, w którym będzie 
zainstalowana  

karta FC musi być zgodna z obecną 
infrastrukturą FC Zamawiającego, tj.: 

przełącznikami FC  HP 6000B, a także 
macierzami dysków: NetApp FAS8200 
oraz Dell-MD3820f 

należy dostarczyć po dwie identyczne karty 
FC do każdego z dwóch serwerów 
istniejących aktualnie w systemie CZM 

”. 

zastępuje się tekstem: 

„Tabela nr 6 

Miejsce dostawy Element Wymaganie  

siedziba 
Zamawiającego 
w Warszawie 

karta FC z minimum dwoma interfejsami 
16Gb SFP+ , każdy interfejs z wkładką 
SFP+ SR Short Range z autodetekcją 
prędkości, karta FC tego samego 
producenta co serwer, np. karta CISCO 
UCSC-PCIE-BD16GF lub równoważna, 
dedykowana przez producenta serwera, w 
którym będzie zainstalowana 

karta FC musi być zgodna z obecną 
infrastrukturą FC Zamawiającego, tj.: 

przełącznikami FC  HP 6000B, a także 
macierzami dysków: NetApp FAS8200 
oraz Dell-MD3820f 

należy dostarczyć po jednej identycznej 
karcie FC do każdego z dwóch serwerów 
istniejących aktualnie w systemie CZM 

”. 

 



 6

 W Załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w pkt 7.2.1, w Tabeli nr 7, strona 27,  

następujący tekst: 

„Tabela nr 7 

Miejsce dostawy Element Opis zmiany 

siedziba 
Zamawiającego 
w Warszawie 

serwer  opisany w Tabeli nr 21 
w Tomie II Projektu, dedykowany 
do obsługi nowego Modułu CSZ 
oraz Modułu NETMGR-APE 

wymagana dostawa serwera spełniającego dodatkowe 
wymagania oraz posiadającego w konfiguracji dodatkowe 
elementy w stosunku do wymagań i konfiguracji 
wskazanych w Projekcie, czyli dodatkowo: 

1. 256 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 
z możliwością taktowania zegarem minimum 2933 
MHz, pojedyncza kość RAM DDR4 o pojemności nie 
mniejszej niż 32GB, oryginalna pamięć producenta 
serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi 
posiadać tzw. part number producenta serwera, 
pamięć identyczna jak dostarczana w ramach Projektu 

2. minimum 2 identyczne karty FC, , np. CISCO UCSC-
PCIE-BD16GF lub równoważne tego samego 
producenta co serwer, każda z minimum jednym 
interfejsem 16Gb SFP+, każdy interfejs z wkładką 
SFP+ z autodetekcją prędkości. karta FC musi być 
zgodna z obecną infrastrukturą FC Zamawiającego, tj.: 
przełącznikami FC HP 6000B, a także macierzami 
dysków: NetApp FAS8200 oraz Dell-MD3820f 

3. 4 dyski twarde SAS SSD o pojemności 800GB 
i charakterystyce 12G SAS SSD (żywotność dysku -
Endurance- na poziomie minimum 3 pełnych zapisów 
dysku dziennie - 3X drive writes per day), dyski 
identyczne jak dostarczane w ramach Projektu 

4. kontroler macierzowy wspierający obsługę aktualnego 
systemu wirtualizacji dla systemu CZM (Vmware) 
w wersjach do co najmniej 7.0 

5. płyta główna dostarczanego serwera musi być 
wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera 
oraz oznaczona jego znakiem firmowym 

6. serwer znajduje się na liście kompatybilności Vmware, 
pod adresem: 

 https://www.vmware.com/resources/compatibility/ 
search.php?deviceCategory=server 

”. 
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zastępuje się tekstem: 

„Tabela nr 7 

Miejsce dostawy Element Opis zmiany 

siedziba 
Zamawiającego 
w Warszawie 

serwer  opisany w Tabeli nr 21 
w Tomie II Projektu, dedykowany 
do obsługi nowego Modułu CSZ 
oraz Modułu NETMGR-APE 

wymagana dostawa serwera spełniającego dodatkowe 
wymagania oraz posiadającego w konfiguracji dodatkowe 
elementy w stosunku do wymagań i konfiguracji 
wskazanych w Projekcie, czyli dodatkowo: 

1. 256 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 
z możliwością taktowania zegarem minimum 2933 
MHz, pojedyncza kość RAM DDR4 o pojemności nie 
mniejszej niż 32GB, oryginalna pamięć producenta 
serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi 
posiadać tzw. part number producenta serwera, 
pamięć identyczna jak dostarczana w ramach Projektu 

2. minimum 2 identyczne karty FC, np. CISCO UCSC-
PCIE-BD16GF lub równoważne tego samego 
producenta co serwer, każda z minimum jednym 
interfejsem 16Gb SFP+, każdy interfejs z wkładką 
SFP+ SR Short Range z autodetekcją prędkości. 
karta FC musi być zgodna z obecną infrastrukturą FC 
Zamawiającego, tj.: przełącznikami FC HP 6000B, 
a także macierzami dysków: NetApp FAS8200 oraz 
Dell-MD3820f 

3. 4 dyski twarde SAS SSD o pojemności 800GB 
i charakterystyce 12G SAS SSD (żywotność dysku -
Endurance- na poziomie minimum 3 pełnych zapisów 
dysku dziennie - 3X drive writes per day), dyski 
identyczne jak dostarczane w ramach Projektu 

4. kontroler macierzowy wspierający obsługę aktualnego 
systemu wirtualizacji dla systemu CZM (Vmware) 
w wersjach do co najmniej 7.0 

5. płyta główna dostarczanego serwera musi być 
wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera 
oraz oznaczona jego znakiem firmowym 

6. serwer znajduje się na liście kompatybilności Vmware, 
pod adresem: 

https://www.vmware.com/resources/compatibility/ 
search.php?deviceCategory=server 

”. 

3. UWAGA: Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, zamieścił na stronie 
internetowej NOWY Załącznik nr 2 do SWZ (Wzór Formularza oferty). 

4. Zamawiający informuje, że wyznaczony do dnia 13 lipca 2021 r., do godz. 8:00, termin składania ofert nie ulega 
zmianie. 

 
 
 
 

p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego 
                                                                                                      
 /-/ w/z Kamil Wójcik 

 


