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Do wszystkich
Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aktywnych urządzeń sieciowych,
nr sprawy: WIF-212-5/2014

Modyfikacja SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że dokonano następującej
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

1) W Rozdziale 2 w pkt 2.5. skreśla się ppkt 2.5.7.

Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami
Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu jw.

Pytanie 1.
W przypadku oferowania urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga:
„Obsługa protokołów RIPvl, RIPv2, EIGRP, OSPF”
Czy wymóg obsługi powyższych protokołów obowiązuje również w przypadku
oferowania urządzeń, które wskazał Zamawiający? (z pominięciem 2960X)
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, poprzez wykreślenie ppkt 2.5.7. w Rozdziale
2 pkt 2.5. SIWZ.

Pytanie 2.
Przełącznik 2960 wskazany przez Zamawiającego nie obsługuje dynamicznych
protokołów routingu. Czy Zamawiający jest tego świadomy? Czy Zamawiający miał
na myśli przełącznik 2960XR, który wspiera w/w funkcjonalność?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia przełącznika 2960X lub równoważnego.
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, poprzez wykreślenie ppkt 2.5.7. w Rozdziale
2 pkt 2.5. SIWZ.
Pytanie 3.
Zamawiający wymaga:
„Wykonawca w obecności pracownika Zamawiającego zainstaluje i skonfiguruje
dostarczone urządzenia.”
Czy Zamawiający może wskazać jakie funkcjonalności i w jakim zakresie będą
wymagane do skonfigurowania na dostarczonych urządzeniach?
Odpowiedź:
Zamawiający w ramach instalacji i konfiguracji wymaga następujących czynności:
− montaż urządzenia w szafie RACK w miejsce obecnie użytkowanych urządzeń,
− instalacja systemu operacyjnego (jeżeli nie został zainstalowany przez
producenta),
− konfiguracja połączeń typu trunk na portach światłowodowych pomiędzy
przełącznikami rdzenia a każdym z zamówionych przełączników,
− konfiguracja dostępu zdalnego,
− założenie konta administratora,
− konfiguracja protokołu VTP (podłączenie w trybie client do istniejących
przełączników rdzenia).
− w przypadku przełączników wymienionych w punktach 2.1 i 2.2 przepięcie
aktualnie podłączonych kabli sieciowych z zachowaniem właściwego vlanu.
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