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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 Informatyki Resortu Finansów (zwane dalej „Zamawiającym”) działając na
podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:
Pytanie nr 1.
Zamawiający w ramach modyfikacji SIWZ z dnia 26 września 2017 roku w
Załączniku Al do SIWZ wprowadził tabelę wymagań dla wariantu z wyniesionym modułem
FEX przełącznika C.LAN.SW.2. W tabeli w kolumnie „Element/Cecha”, wiersz
„Zainstalowane wkładki 40Gb” brak jest zapisów dla sekcji „Oferowane parametry*”
zarówno w kolumnie „Element/cecha" jak i „Charakterystyka". Prosimy o informację czy
należy uzupełnić formularz w powyższych sekcjach?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich rubryk w kolumnie
„Oferowane parametry”.
Pytanie nr 2.
Prosimy o informację czy w Załączniku Al do SIWZ w sekcji
„Charakterystyka” w wierszach w których występuje sformułowanie „Sposób spełnienia
warunku...” Zamawiający oczekuje podania faktycznych parametrów oferowanych urządzeń
tj. np.
Oferowane parametry*

Wymagania minimalne
Element/
cecha
Zasilanie

Charakterystyka

Atrybuty

Napięcie zmienne: 230 V, 50 Hz.
Minimum
dwa
zasilacze
zapewniające redundancję zasilania
N+N lub N+M, typu hot-plug.
Połowa spośród zainstalowanych
zasilaczy musi zapewniać możliwość
zasilenia w pełni wyposażonego
urządzenia, przy zachowaniu jego
pełnych możliwości operacyjnych.

Element/
cecha

Charakterystyka

Zasilanie

Sposób spełnienia warunku: Sposób
spełnienia warunku: Napięcie zmienne:
230 V, 50 Hz. Dwa zasilacze
zapewniające redundancję zasilania N+N
lub N+M, typu hot-plug. Połowa spośród
zainstalowanych zasilaczy zapewnia
możliwość
zasilenia
w
pełni
wyposażonego
urządzenia,
przy
zachowaniu jego pełnych możliwości
operacyjnych.

Czy powyższy zapis zdaniem Zamawiającego jest wystarczający? Czy też należy podać link
www do dokumentacji producenta zawierający informację, że oferowane urządzenie posiada
możliwość instalacji dwóch zasilaczy?
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje podania w kolumnie „Oferowane parametry”
faktycznych parametrów oferowanych urządzeń.
Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert podane w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu
pozostają bez zmian.
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

DYREKTOR
Centrum Informatyki
Resortu Finansów
Jarosław Abramczyk
/podpis na oryginale/
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