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WYkONAWCY

dotyczy: zamowienie nr 16/pn/2018 Dostawa przel^cznikow modulamych oraz przel^czjiikow z funkcj^

l^czehia w stos

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

(j.t. Dz.U.2018.1986 ze zm.), Zwanej dalej „pzp", przekazuj? tresG zapytan - wniosku

o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia (SIWZ), jakie wplyn^ly

do Zaffiawiaj^cego w dnin 15.10.2018 r. (e-mail) wraz z odpowiedzi^.

Zmian W zakresie pakietu II zamowienia dokonuj? w oparciu o art. 38 Ust.4 pzp.

Pytanie 1

„Zamawiaj4cy w opisie zamowienia dla przel^cznikdw z funkcj^ I^czenia w stos wymaga

mozliwosci zestawienia Stosu 5 urz^dzen w topologii full mesh (pol^czenie kazdego z kazdym).

Zwracamy uwag?, ze standardem jest l^czenie przel^cznikow w stos w topologii ring (l^czenie
s^siednich urz^dzeh ze sob^), dlatego chc^c zwi?kszyc konkurencyjnosc i moc zaoferowac
rozwi^zania wiodqcego producenta przel^cznikow prosimy o wykreslenie tego zapisu.
Dodatkowo zwracamy uwag?, ze to wymaganie powoduje ze Zamawiaj^cy traci mozliwosc
uzycia wymaganych portow 4x SFP+ np. na potfzeby pol^czenia do przel^cznikdw
dystrybucyjnych/rdzeniowych".

Odpowiedz 1

Zamawiaj^Cy podtrzymuje Wjnnog zestawienia stosu 5 urz^dzeh w topologii full mesh. Jest to
podyktowane tym, iz eksploatacj? urz^dzeh przewiduje si? w dlugim okresie czasu, co znajduje
m.in. odzwierciedlenie w wymaganych parametrach technicznych i funkcjonalnosciach, ktore
nmozliwiq. elastyczne wykorzystanie zakupionych urz^dzeh w przyszlosci. Jednoczesnie nalezy
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zwfocic uwag? na fakt, ze z^awiaj^cy wyinaga pol^czen sfackuj^cych d przepustowdsci 40

Gbps (FdrmUlarz dpis przedrnidtu zamdwienia pakiet 11^ piinkt 5 tabeli, zapis: „ przepustdwdsc
kazdegd z pdl^czen riie gdrsza. niz 40 Gbps -w kazdq. strdfii?;'') ofaz Avypdsazenia kazdegd z

ddstarcZdbych; iffZ^dzdniW iiiiniinufii 4 pdit^ dd wypidgu
pdsiadania przez te urz^dzenia 4 pdrtdw sfp+ (Fdrmularz dpis przedrnidtu zamdwienia pakiet II,
punkt 3 tabeli, zapis: , jezeli dp dsi^gmecia tej funkcjonalfiosei wjTiiagane s^ dddatkdwe indduly
lub licehcje, td Palezy je ddStarci^c w ramach tegd zainowieiiia").

Pytahie.nri -

jjZariiawiaj^cy w dpisie zaitidwienia dla przel^cznikdw z stds ■wyrtiaga tablicy
mac d pdjernndsci min 60 tys. Wpisdw. Zwracamy uwag?, Ze jest td bardzo wysoka wartosc,
ktor^ wi^kszdsc pfzel^czfiikdw riie b^dzie w stairie spelnic. Czy siec Zmawiaj^cegd (warstwa L2)
jest tak rdzlegla zd wymaga obslugi dk 60 000 urz^dzeri? Prdpdnujemy zmiarii? pdwyZSzegd
parametfu na waitdsd 30 tys. wpisdw dzi?ki czemu Zamawiaj^cy uzyska mdzliwdsc zaoferowania
szerszej gamy urzqdzeri, cd b^dzie fdwuiez w zgodzie z gldwnym kryterium oceny ezyli eeny".

Odpowiedz 2
Z tresci pytania wynika, ze ddtyczy ond pakietu II.
Zamawiaj^cy wyraZa zgdd? ria zmian? wymdgu „tablica mac d pdjemripsci min. 60 tys. wpisdw"
na 30 tys. wpisdw w pakiecie II (pkt 5 tabeli). Stdsdwnej zmianie ulega formularz dpis
przedmiotu zamdwienia (w zaiqczeniu).

Jednoczesnie informuj?, iz wprowadzona zmiana SIWZ (pakiet II) nie poWoduje koniecznosci
przedluzenia terminu skladania dfert.
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Zal^cznik: ^ / ̂artos
zmienidny formularz opisrprzedmiotu zamdwienia pakiet II dznaczdny „po zmianie".
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