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Centralny nr postępowania: ZP/90/022/D/18  Gdańsk, dnia 17.05.2018 r. 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: zamówienia publicznego dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa przełączników abonenckich i agregacyjnych na potrzeby CI 

TASK. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ 

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi oraz wprowadził następujące zmiany: 

 

Pytanie 1.  

W wymaganiach na „Przełączniki Ethernet abonenckie” Zamawiający wymaga aby dostarczone 

urządzenia posiadały minimum 8 portów 10/100/1000Base-T oraz minimum 2 porty SFP. Oferowane 

przez nas urządzania posiadają 12 portów 10/100/1000Base-T oraz 4 porty SFP czy w związku z 

powyższym Zamawiający dopuści takie urządzanie jeśli jego głębokość jest poniżej 265 mm, a 

maksymalny pobór mocy nie przekracza 32 W??  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

Pytanie 2.  

W wymaganiach na „Przełączniki Ethernet abonenckie” oraz „Przełączniki Ethernet agregacyjne” 

Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia umożliwiały wysyłanie logów do serwerów syslog 

zgodnych z RFC 5424. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę rozwiązania, które jest zgodne z RFC 

3164? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

Pytanie 3.  

W wymaganiach na „Przełączniki Ethernet abonenckie” oraz „Przełączniki Ethernet agregacyjne” 

Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia posiadały funkcjonalność GVRP. Czy obsługę przez 

urządzenie nowszego protokołu MVRP można uznać za równoważne. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ: 
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ZMIANA NR 1. 

Zamawiający zastępuje treść: 

" Wsparcie dla zdefiniowanych typów VLANów: 

·        Voice VLAN, 

·        Port based VLAN, 

·        MAC based VLAN, 

·        Protocol based VLAN, 

·        Private VLAN, 

·        GVRP " 

Następującą treścią: 

" Wsparcie dla zdefiniowanych typów VLANów: 

·        Voice VLAN, 

·        Port based VLAN, 

·        MAC based VLAN, 

·        Protocol based VLAN, 

·        Private VLAN, 

·        GVRP lub MVRP " 

 

Pytanie 4.  

W wymaganiach na „Przełączniki Ethernet abonenckie” Zamawiający wymaga aby  

dostarczone urządzenia posiadały funkcjonalność UDLD, która jest funkcjonalnością zamkniętą  

na Cisco Systems. Czy Zamawiający zezwoli na dostawę urządzeń, które obsługują analogiczny  

protokół oferowany przez innych producentów np. ELSM firmy Extreme Networks lub DLDP  

firmy HP? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ: 

ZMIANA NR 2. 

Zamawiający zastępuje treść: 

"Inne funkcje L1 i L2: limitowanie adresów MAC na porcie oraz VLAN-ie, kontrola sztormów w oparciu o 

pakiety i bajty, DDM, UDLD, LLDP, LLDP-MED, port mirror, detekcja zapętlenia portu," 

Następującą treścią: 

"Inne funkcje L1 i L2: limitowanie adresów MAC na porcie oraz VLAN-ie, kontrola sztormów w oparciu 

o pakiety i bajty, DDM, LLDP, LLDP-MED, port mirror, detekcja zapętlenia portu." 

 

Pytanie 5.  

W wymaganiach na „Przełączniki Ethernet agregacyjne” Zamawiający wymaga aby dostarczone 

urządzenia posiadały minimum 16 portów SFP Gigabit Ethernet, minimum 4 porty 10/100/1000Base-T 

oraz minimum 4 porty SFP+ 10 GbE . Oferowane przez nas urządzania posiadają 20 portów SFP Gigabit 

Ethernet, plus 4 porty combo SFP i 10/100/1000Base-T oraz 4 porty SFP+ 10 GbE czy w związku z 

powyższym Zamawiający dopuści takie urządzanie jeśli jego maksymalny pobór mocy to 51 W, oraz ilość 

tras routingu to 480 wpisów? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

Pytanie 6.  

„Przełączniki Ethernet agregacyjne” – czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające funkcję Neighbor 

Discovery Protocol (NDP) dla IPv6, ale bez funkcji ND Snooping? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

Zmiana nr 3 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający zmienia termin składania ofert.  

Wobec powyższego zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ i otrzymują brzmienie: 

 

Rozdział XII: 

ust. 1: Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i 

dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) w 

terminie do dnia 25.05.2018 r. do godz. 10:00  na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 

Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B, pok. 212. 

ust. 3: Koperta (opakowanie) powinna być opisana: 

Oferta w postępowaniu pn.: Dostawa przełączników abonenckich i agregacyjnych na potrzeby CI TASK 

- ZP/90/022/D/18 

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.05.2018 godz. 11:00. 

 

ust. 10: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 25.05.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek 

B Wydziału ETI, III p., Sala Konferencyjna. 

 

Uprzejmie informuję, że udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  
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