CENTRUM
PRZETWARZANIA DANYCH
MINISTERSTWA FINANSÓW
Warszawa, 26 września 2017 r.
CPD.BZL.272.15.2017.GKYR.3
PN/10/17/GKYR
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa infrastruktury
w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Część III sieć LAN/SAN”
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (zwane dalej „Zamawiającym”)
działając na podstawie art. 38 ust. 1a oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:
Pytanie nr 1.
Czy dla części II Zamawiający wymaga by całość zaoferowanego
sprzętu w całości pochodziła od jednego producenta, tj. od IBM bądź od HPE?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 2.
Czy Zamawiajcy dopuszcza możliwość stosowania komponentów
(np. modułów optycznych) firm trzecich w ramach poszczególnych urządzeń (pytanie
dot. obu części)?
Przy czym zwracamy uwagę, że według naszej najlepszej wiedzy tylko dostarczenie
całości od jednego producenta umożliwia spełnienie warunków opisanych w umowie
§ 9. Gwarancja i rękojmia.
Odpowiedź: Dla Części I: Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania komponentów
(np. modułów optycznych) firm trzecich w ramach poszczególnych urządzeń pod
warunkiem, że zaoferowane komponenty nie naruszą gwarancji całości sprzętu.
Dla Części II: Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania komponentów
(np. modułów optycznych) firm trzecich.
Pytanie nr 3.
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym Przełącznik ToR
(C.LAN.SW.6) będzie wyniesionym modułem przełączników dystrybucyjnych
(C.LAN.SW.2)?
Takie rozwiązanie pozwoli na uproszczenie zarządzania środowiskiem poprzez
pojedynczą konsolę oraz zapewni pełną integrację z posiadanymi przez Zamawiającego
przełącznikami Cisco Nexus 7k.
W przypadku gdy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o wyniesione moduły
przełączników dystrybucyjnych prosimy o rezygnację dla takiego wariantu z wymogu
spełniania warunków opisanych w charakterystyce bloku architektonicznego
CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12
00-916 WARSZAWA
FAX. +48 22 694 33 80

Sporządziła: Agnieszka Markiewicz

Strona 1 z 3

przełączników dystrybucyjnych C.LAN.SW.6 analogicznie jak w przetargu
nr. PN/19/16/VAD „Budowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług
elektronicznych resortu finansów” gdzie Zamawiający zwarł następującą sentencję dla
przełączników ToR (C.LAN.SW.6) „Zamawiajqcy dopuszcza rozwiązanie w którym blok
C.LAN.SW.6 jest wyniesionym modułem bloku C.LAN.SW.2 (Tabela 5, pkt.4). W takim
przypadku zamawiający rezygnuje z konieczności spełniania warunków opisanych
w charakterystyce bloku architektonicznego C.LAN.SW.6”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści przedstawione rozwiązanie. Zamawiający dokonał
modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 4.
Zamawiający w zakresie przełączników dostępowych 48 portów OOB
(C.LAN.SW.3) nie wyspecyfikował funkcjonalności, które są obecnie standardem w tego
typu urządzeniach. Prosimy o dodanie wymagań zapewniających otrzymanie urządzeń,
które zawierają najnowsze standardy i rozwiązania w tym minimum:
 wsparcie dla pełnego netflow – możliwość eksportowania statystyk ruchu sieciowego dla
każdego połączenia nie wpływająca na wydajność przełącznika,
 IEEE 802.3az EEE - standard Energy Efficient Ethernet – pozwala na obniżanie poboru
energii przez urządzenia gdy nie są one obciążone,
 Switch Hibernation Mode (SHM) – standard który również wpływa na zmniejszenie
poboru energii, lecz w tym przypadku poprzez całkowite wygaszenie urządzania
w przypadku gdy jego działanie nie jest niezbędne z punktu widzenia wydajności
i dostępności połączeń, które obsługuje.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga funkcjonalności opisanych w pytaniu.
Pytanie nr 5.
„W ramach wymagań na przełącznik dostępowy 48 portowy OOB
(C.LAN.SW.3) Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało wsparcie dla
funkcjonalności WFQ (weighted fair queuing).”
Według najlepszej wiedzy oferenta technologia WRR (weighted round robin) i WFQ
(weighted fair queuing) zapewniają równoważne funkcjonalności. Czy Zamawiający
uzna zatem za równoważne rozwiązanie posiadające wsparcie dla funkcjonalności WRR
względem wymaganej funkcjonalności WFQ?
Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie posiadające wsparcie dla
funkcjonalności WRR względem wymaganej funkcjonalności WFQ.

Pytanie nr 6.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia
karty liniowej do Nexus 7k (C.LAN.SW.2) - 2 sztuki. Jednocześnie Zamawiający
wymaga aby oferowany sprzęt byt objęty gwarancją na okres min. 48 miesięcy lub max.
na okres 60 miesięcy.
Wykonawca informuje, że zgodnie z polityką serwisową producenta Cisco nie można
wykupić żadnej gwarancji na same elementy, które składają się na wyposażenie
urządzenia Nexus 7k. Wszystkie elementy instalowane w urządzeniu Nexus 7k przejmują
gwarancję tegoż urządzenia.
Aby Wykonawca mógł zaoferować gwarancję zgodnie z wymogiem Zamawiającego
musi zaoferować gwarancję dla całego urządzenia Cisco Nexus 7k wraz z jego
wyposażeniem. Do tego celu Wykonawca potrzebuje następujących informacji: Pena
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nazwa wraz z modelem i typem urządzenia Cisco Nexus 7k (tzw. part number) oraz jego
nr seryjny.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie tych
informacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykupienia wsparcia na urządzenia Cisco Nexus
7000 w których będą instalowane karty rozszerzeń, gdyż posiada aktywne wsparcie na te
urządzenia. Zamawiający wymaga aby instalowane karty rozszerzeń nie naruszały
gwarancji urządzeń w których będą instalowane i zostały dopuszczone do obrotu
gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający dokonał
modyfikacji SIWZ w tym zakresie
Pytanie nr 7.
W związku z planowanym udziałem w w/w postępowaniu zwracamy
się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 29.09.2017 r.
co umożliwi nam przygotowanie rzetelnej oferty. Złożoność przedmiotu zamówienia oraz
przedłużający się proces uzyskania odpowiednich ofert cenowych i panujący jeszcze
okres urlopowy sprawia, że przygotowanie poprawnej merytorycznie, zgodnej z Państwa
zaleceniami oraz konkurencyjnej cenowo oferty staje się niezwykle trudne. Wydłużenie
tego okresu, pozwoli nam na skompletowanie wymaganej dokumentacji oraz na
przygotowanie treści oferty tak, aby spełniała wszystkie opisane przez Państwa
wymagania.
Odpowiedź: Zamawiający w dniu 21 września 2017 r. dokonał zmiany terminu składania
ofert z dnia 22 września 2017 r. na dzień 29 września 2017 r.
Tekst SIWZ, Załącznika nr A1 do formularza oferty oraz Załącznika C1 do SIWZ został
ujednolicony – wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czarnym na żółtym tle.
Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert podane w SIWZ oraz ogłoszeniu
o zamówieniu pozostają bez zmian.
Niniejsze wyjaśnienia oraz wprowadzona modyfikacja stanowią integralną część treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców
i Zamawiającego.

DYREKTOR
Centrum Przetwarzania Danych
Ministerstwa Finansów
Jarosław Abramczyk
/podpis na oryginale/
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