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Departament Zamówień Publicznych Warszawa 

 

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 

sygnalista@zus.pl  

 

993200/271/IN-435/2021 

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 69 

Zamawiający w części A wyspecyfikował następujące wymogi : 

„Wdrożenie Przełączników oraz niezbędnego innego sprzętu, a także niezbędnego oprogramowania 

musi zostać zrealizowane w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Wszystkie czynności 

Wykonawcy składające się na Wdrożenie Przełączników muszą uwzględniać charakterystykę 

środowiska Mainframe u Zamawiającego, w tym obecnie eksploatowane urządzenia” 

oraz 

„Usługi Wsparcia polegają na: 

b) bezprzerwowej instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania wbudowanego (tzw. 

firmware) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, również w ramach wykonywania Naprawy. 

Wykonawca zapewni integrację i współpracę z pozostałymi urządzeniami środowiska Mainframe 

zgodnie z zaleceniami ich producentów”. 

Prosimy o potwierdzenie, że biorąc pod uwagę powyższe zapisy należy dostarczyć urządzenia 

spełniające wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego, a przełączniki będą jedynymi 
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urządzeniami w sieci SAN i nie trzeba brać pod uwagę ich integracji z innymi przełącznikami w ramach 

środowiska mainframe ? A jedynymi urządzeniami które są w sieci mainframe to: 

• IBM z196, 

• HPE XP7, 

• IBM DS 8800, 

• Ciena 6500? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w dniu 25.03.2021 zostało opublikowane pismo do Wykonawców 

z odpowiedziami na pytania i zmianami do SIWZ. Jednocześnie zamawiający informuje, że wraz 

z modyfikacją nr 14 została zmieniona lista urządzeń z którymi będą integrowane kupowane w 

postępowaniu przełączniki SAN. Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie jest 

integracja kupowanych w postępowaniu przełączników SAN z innymi przełącznikami SAN 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 70 

Zamawiający w części B wyspecyfikował:  

Przełącznik musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy 

portów FC z prędkościami 32Gb/s, 16Gb/s, 8 Gb/s i 4 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych 

wkładek SFP+  

Przełącznik FC musi posiadać możliwość rozbudowy minimum do 384 aktywnych portów FC 

o przepustowości min 32Gb/s w jednej obudowie (chassis). Ilość wymaganych, zainstalowanych 

aktywnych portów FC pracujących z prędkością odpowiednio 32G/s i obsadzonych wkładkami 

o odpowiedniej prędkości w technologii FC Short-Wave została wymieniona poniżej, w pkt. 1.2 

„Zestawienie ilościowe przełączników”.  

Proszę o wyspecyfikowanie ilości wkładek, które mają obsługiwać przepustowość 4 Gb/s a co za tym 

idzie ile ma zostać zaoferowany wkładek 32Gb a ile 16Gb.  

Jeżeli intencją Zamawiającego było pozyskanie w drodze postępowania rozwiązania wyposażonego 

wyłącznie we wkładki o przepustowości 32Gb, proszę o wykreślenie z wymogów przepustowości 

4 Gb/s, ponieważ wkładki te obsługują minimalnie przepustowość 8Gb/s.  

Odpowiedź: 

 Zamawiający informuje, że jego intencją było uzyskanie rozwiązania wyposażonego we wkładki SFP+ 

o prędkości 32 Gbps. Wprowadzono modyfikację nr 32. 

 

Modyfikacje SIWZ 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następującym zakresie: 
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Modyfikacja nr 32. 

Załącznik nr 1 do Załącznika 2B do SIWZ, tabela, rozdział I punkt 1: 

BYŁO: 

1. Rodzaj przełącznika Przełącznik musi być wykonany w technologii FC minimum  

32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z 

prędkościami 32Gb/s, 16Gb/s, 8 Gb/s i 4 Gb/s w zależności 

od rodzaju zastosowanych wkładek SFP+ 

JEST: 

1. Rodzaj przełącznika Przełącznik musi być wykonany w technologii FC minimum  

32 Gb/s i musi być wyposażany we wkładki SFP+ 

Short Wave oraz zapewniać pracę portów FC z 

prędkościami 32Gb/s, 16Gb/s oraz 8 Gb/s. 

 

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert 

Zamawiający informuje, że dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 18 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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