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Informacja dla Wykonawców, 

biorących udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 

i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu” nr TZ/271/63/20. 

 

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacjami SIWZ 

 

Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) 

w ww. postępowaniu wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający, na podstawie art. 38 

ust. 2 ustawy, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy, przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami (zachowano oryginalną pisownię). 

Pytanie nr 67 

Informuję, że dnia 2 marca 2021 r. podczas webinaru firma Broadcom (ex. Brocade) oświadczyła 

podczas prezentacji porównującej przełączniki SAN Brocade "Gen6" i "Gen7", że: 

"You will able to upgrade this product, Gen7 product line up to FOS (Fabric OS) 10.x [...]. The Gen6 

switches are not going to be able to be upgraded to FOS 10.0" 

[tłumaczenie: Będzie możliwa aktualizacja tego produktu, tj. linii produktowej Gen7 do FOS 10.x […] 

Przełączniki Gen6 nie będą mogły być aktualizowane do wersji FOS 10.0. 

Link do webinarium: https://www.ibm.com/support/pages/node/6412235 (kluczowy moment: 

11 minuta i 15 sekunda nagrania). 

Dodatkowo Gen6 nie zapewnia wsparcia dla modułów 64Gbps, co wynika wprost z dokumentacji 

produktu.  
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Oznacza to, że zastosowanie przełączników Broadcom Gen6 uniemożliwi korzystanie z najnowszych 

rozwiązań SAN. 

Aktualne brzmienie SIWZ dopuszcza zatem zaoferowanie modeli Broadcom Gen6, które zgodnie 

z przekazywaną powyższą informacją przez firmę Broadcom do Partnerów nie są rozwiązaniem 

perspektywicznym. Nie będzie możliwe skorzystanie z najnowszej wersji FOS a migracja na 64G 

będzie wymagała wymiany całości sprzętu na nowy. Nie są zatem to rozwiązania przyszłościowe 

zapewniające wieloletnią ochronę inwestycji. 

Czy w związku z powyższym ogłoszeniem, Zamawiający zweryfikuje swoje wymagania w taki sposób, 

aby specyfikacja wskazywała konieczność zaoferowania przełączników najnowszej dostępnej 

generacji, które posiadają: 

a) możliwość instalacji najnowszej wersji systemu operacyjnego (w przypadku Broadcom - Gen7 

wspierające FOS 10.x) 

oraz 

b) wsparcie dla modułów 64Gbps. 

Doprecyzowując, informuję że pytanie dotyczy urządzeń opisanych w zarówno w części A jak i B 

przetargu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i jednocześnie wyjaśnia jak poniżej. 

Zamawiający zwraca uwagę , że komunikat wskazany przez Wykonawcę nie odnosi się do wszystkich 

modeli przełączników Gen6. W przytoczonym fragmencie jest informacja, że dotyczy przełączników 

SAN Gen6 typu „switches”, które nie spełniają wymagań SIWZ dla części A i B. 

Zamawiający nie może wymagać w SIWZ zgodności z FOS 10.x którego nie ma jeszcze na rynku, do 

którego nie ma jeszcze oficjalnej dokumentacji, informacji z datą dostępności na rynku. Jednocześnie 

na podstawie informacji z strony internetowej producenta Broadcom (patrz: 

https://docs.broadcom.com/doc/Brocade-SW-Support-RM) Zamawiający zwraca uwagę, że do 31 

października 2024 r. jest jeszcze wspierana wersja FOS 7.4.x. Wersje FOS 8.1.x i FOS 8.2.x nie mają 

jeszcze podanej daty końca wsparcia, zaś pierwsza wersja FOS 9.0.0 jest dostępna na rynku od 30 

kwietnia 2020 roku. Wobec powyższego zdaniem Zamawiającego FOS wersji 9.x daje długą 

perspektywę rozwoju i wsparcia.  

Na stronie internetowej tego producenta (patrz: https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-

networking/eol) nie ma oficjalnych komunikatów o zakończeniu wsparcia (End Of Life) dla 

przełączników SAN Gen6, zatem zgodnie z polityką producenta (patrz: 

https://docs.broadcom.com/doc/12380838),  należy się spodziewać, że przełączniki SAN Gen6 będą 

wspierane przez co najmniej 5 lat oraz dostępne będą do nich części zamienne. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia dla części A i B są przełączniki SAN typu 

director. Zatem nieprawdziwe jest stwierdzenie, że „migracja na 64G będzie wymagała wymiany 

całości sprzętu na nowy”, gdyż wraz z Gen6 director’ów firmy Broadcom pojawiła się możliwość 

modernizacji do Gen7 po przez wymianę modułów, a nie całości urządzenia 

(https://docs.broadcom.com/doc/GA-DS-5721), co potwierdzone jest dodatkowo informacją o 

https://docs.broadcom.com/doc/Brocade-SW-Support-RM
https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking/eol
https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking/eol
https://docs.broadcom.com/doc/12380838
https://docs.broadcom.com/doc/GA-DS-5721
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darmowym szkoleniu na stronie producenta w zakresie możliwości podniesienia przełącznika 

Brocade X6 do generacji 7 (Upgrading a Brocade X6 Director to Gen 7 Fibre Channel (HWX6G7-120)) 

„Furthermore, the Brocade X6 supports future Fibre Channel generations as a Gen 7-ready storage 

networking platform. The Brocade X6 Director allows for current Gen 6 and future generation 

modules to be added within the chassis.” (tłum.: Ponadto, Brocade X6 wspiera przyszłe generacje 

przełączników FC jako platforma sieciowa pamięci masowej. Przełącznik Brocade X6 pozwala obecnej 

Gen6 i modułom przyszłych generacji na dodawanie ich w obrębie chassis). 

 

Pytanie nr 68 

Dotyczy: punkt 2 Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania 2.1.3.2 Cześć B zamówienia. 

Ze względu na Państwa charakter pracy oraz funkcję, jaką Państwo pełnicie dla Rzeczypospolitej 

Polskiej prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dostarczone urządzenia, licencje, oprogramowanie 

mają być fabrycznie nowe, nie naprawiane, nie używane, wyprodukowanymi nie dawniej niż 

6 miesięcy przed złożeniem ofert oraz pochodzące z autoryzowanego kanału dystrybucji 

dedykowanego na teren Unii Europejskiej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ nr 31 i jednocześnie wyjaśnia, że intencją 

Zamawiającego było uzyskanie ofert na sprzęt dostępny na rynku od co najmniej 6 miesięcy, co 

pozwala domniemywać, że urządzenia te nie posiadają poważniejszych wad produkcyjnych. 

We wzorze umowy Zamawiający Modyfikacją nr 23 wprowadził następujące zobowiązanie 

Wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że sprzęt jest fabrycznie nowy i posiada 

standardową gwarancję producenta, oraz sprzęt i poprawki (w tym m.in. aktualizacje i nowe 

wersje oprogramowania) dostarczone przez Wykonawcę nie posiadają wad i mogą być 

przeznaczone dla Zamawiającego. 

Poprzez „poprawki (w tym m.in. aktualizacje i nowe wersje oprogramowania)” Zamawiający rozumie 

również licencje, jeżeli zostałyby dostarczone przez Wykonawcę zamówienia. 

W związku z powyższym w ocenie Zamawiającego dokonana wcześniej Modyfikacja nr 23 łącznie 

z Modyfikacją nr 31 zabezpieczają potrzeby Zamawiającego. 

W zakresie ograniczenia źródła pochodzenia do autoryzowanego kanału dystrybucji dedykowanego 

na teren Unii Europejskiej, to Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdy producent wprowadzający towar na rynek Unii 

Europejskiej zobowiązany jest do stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

Zamawiający zakłada, że Wykonawca będący profesjonalistą na rynku w momencie złożenia oferty 



4 / 5 

w postępowaniu, oferuje produkt pochodzący z legalnego źródła, będący towarem przeznaczonym 

do sprzedaży w Polsce. Zgodnie z informacją z rządowego serwisu gov.pl1 producent wyrobu ma 

obowiązek: 

 zapewnić, żeby wyrób został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z wymaganiami; 

 sporządzić dokumentację techniczną wyrobu; 

 przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie procedury oceny zgodności; 

 sporządzić deklarację zgodności i umieścić oznakowanie CE, a w przypadkach określonych 

w przepisach szczególnych inne oznakowanie; 

 zapewnić stosowanie procedur mających na celu utrzymanie zgodności produkcji seryjnej 

z wymaganiami, z uwzględnieniem zmian w projekcie lub cechach charakterystycznych wyrobu 

oraz w innych dokumentach, w odniesieniu do których jest deklarowana jego zgodność; 

 przechowywać przez 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu do obrotu dokumentację techniczną, 

deklarację zgodności oraz dokumentację niezbędną do wykazania zgodności wyrobu 

z wymaganiami; 

 umieścić na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, 

w załączonym dokumencie lub na etykiecie, informacje umożliwiające identyfikację wyrobu; 

 umieścić na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, 

w załączonym dokumencie lub na etykiecie, swoją nazwę, zarejestrowany znak towarowy, o ile 

taki posiadasz, i adres; dane te podaje się w języku polskim; 

 dołączyć do wyrobu instrukcje, informacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz, 

jeżeli jest to wymagane, kopie deklaracji zgodności i etykiety, sporządzone w języku polskim 

w sposób jasny, zrozumiały i czytelny; 

 prowadzić i analizować ewidencje skarg dotyczących wyrobów, wyrobów niezgodnych 

z wymaganiami i przypadków odzyskania wyrobów; 

 badać w uzasadnionych przypadkach próbki wyrobów udostępnionych na rynku, w szczególności 

z uwagi na zagrożenie stwarzane przez wyrób; 

 niezwłocznie podjąć działania w celu zapewnienia zgodności wyrobu, jego wycofania z obrotu lub 

odzyskania – w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że jest on niezgodny 

z wymaganiami; 

 niezwłocznie informować właściwy organ nadzoru rynku oraz właściwe organy nadzoru rynku 

państw członkowskich Unii Europejskiej, a także państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

w których wyrób został udostępniony, o stwarzanym przez niego zagrożeniu, podając szczegółowe 

informacje, dotyczące w szczególności niezgodności z wymaganiami i podjętych działań; 

 udzielać organowi nadzoru rynku informacji i udostępnić dokumentację w języku polskim, 

w postaci papierowej lub elektronicznej, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami oraz 

współpracować w celu usunięcia zagrożenia, jakie stwarza wyrób wprowadzony przez niego do 

obrotu. 

                                                      

1
 https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/produkty/chce-wprowadzic-produkt-lub-towar-na-rynek-ue/unijne-

wymagania-dotyczace-wyrobow-obszar-zharmonizowany - dostęp 20 kwietnia 2021 r. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/produkty/chce-wprowadzic-produkt-lub-towar-na-rynek-ue/unijne-wymagania-dotyczace-wyrobow-obszar-zharmonizowany
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/produkty/chce-wprowadzic-produkt-lub-towar-na-rynek-ue/unijne-wymagania-dotyczace-wyrobow-obszar-zharmonizowany
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W przypadku wyrobów importowanych spoza państw UE, unijne prawodawstwo harmonizacyjne 

przewiduje rolę importera oraz upoważnionego przedstawiciela. 

 

Modyfikacje SIWZ 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następującym zakresie: 

Modyfikacja nr 31. 

Załącznik nr 1 do Załącznika 2B do SIWZ, tabela, wprowadza się wiersz 24 w brzmieniu: 

24. Wymagania ogólne Przełącznik FC musi być urządzeniem fabrycznie nowym, 

nieużywanym, dostępnym na rynku od co najmniej 

6 miesięcy. 

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert 

Zamawiający informuje, że dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 07 maja 2021 r. 

do godz. 10:00. 

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 

w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C, piętro I, Departament Zamówień Publicznych, pok. 135, 

o godzinie 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Osoba prowadząca sprawę: 
Barbara Rzepkowska 
Starszy Specjalista, Departament Zamówień Publicznych 

T: +48 22 667 15 43; 
E: barbara.rzepkowska@zus.pl 
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