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Otwock,  dnia 03.07.2019r.  

ZP 8 - 2019 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawa i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem 

prac instalacyjnych” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 

wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

Czy zamawiający dopuści przełącznik który nie posiada funkcjonalności stackowania? W Załączniku nr 1 

pkt 1 jest informacja, że proponowany przełącznik musi być kompatybilny z HPE Aruab 2540. 

Funkcjonalność stackowania występuje wyłącznie w przypadku tych samych modeli urządzeń. Niestety 

HPE Aruba 2540 nie posiada opcji stackowania, co powoduje, że nie można dobrać urządzenia 

spełniającego wymagania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza przełącznik bez funkcji stackowania. 

 

Pytanie 2. 

Prośba o zmianę zapisów SIWZ. W pkt 4 ii oraz 5 jj jest zapis, że moduł 10G SFP+ musi zapewnić poprawną 

komunikację z modułami podpunktu 2 i 3. Niestety w podpunkcie 3 jest moduł SFP. Moduły SFP+ i SFP 

nie posiadają auto negocjacji i nie jest możliwe połączenie ich bezpośrednio. Prośba o wykreślenie z pkt 

4 ii i 5 jj zapisu o podpunkcie 3. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę modułów SFP+ 10G bez wymogu kompatybilności  

z modułami SFP. 
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Pytanie 3. 

Czy zamawiający dopuści media konwerter wspierający połączenie wyłącznie za pomocą światłowodów 

SM z zasięgiem do 10km. Przeglądając ofertę media konwerterów nie ma rozwiązań wspierających WDM 

dla SM i MM. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza media konwerter współpracujący jedynie z włóknami SM z 

zasięgiem do 10 km.  

 

Pytanie 4. 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z max temperatura pracy na poziomie 40 stopni. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o maksymalnej temperaturze pracy na poziomie 40 

stopni.  

 

Pytanie 5. 

Czy zamawiający dopuści urządzenie pracujące wyłącznie na długości fali 1310 i 850 nm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie pracujące na długości fali 1310nm(SM) i 850nm(MM). 

 

Pytanie 6. 

Czy zamawiający dopuści zmianę w punkcie 6 l. i usunie wpis z podpunktem 3 – Nie ma możliwości 

podłączenia media konwertera  na 10G. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę urządzenia kompatybilnego z urządzeniem z pkt 2  

lub/i 3. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ na 

stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.  

 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


