
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy: DZ/17/2019 
Nr arch. DZ/241/267/19 

Warszawa, 11.04.2019 r 

 

Do Wykonawców 

 

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm). 
w postępowaniu którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja serwerów modułowych 
i przełączników sieciowych do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Warszawie, ul. Szachowa 1. 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNENIA  

 

Pytanie 1 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie dot. pkt. 11, Rozdział III 
zaproszenia. Prosimy o informację czy w przypadku świadczenia usług serwisowych 
przez samego producenta sprzętu do oferty będzie wystarczające załączenie do 
oferty oświadczenia producenta sprzętu o posiadaniu ISO 9001:2000 na usługi 
serwisowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w przypadku świadczenia usług serwisowych przez 
samego producenta sprzętu do oferty będzie wystarczające załączenie oświadczenia 
producenta sprzętu o posiadaniu ISO 9001:2000 na usługi serwisowe. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy moduły serwerowe 
Czy wymagane 2 interfejsy sieciowe min. 10 Gb Ethernet SFP+ mają być 
wyposażone we wkładki 10Gb SFP+ SR lub 10Gb SFP+ LR?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie informacje na temat rodzaju i ilości wkładek jakie 
należy dostarczyć znajdują się w pkt 5. „Przełączniki sieciowe” ppkt B.49. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy przełączniki sieciowe 
Czy wymagane  porty 1/10/25GE SFP  mają być  wyposażone we wkładki? Jeżeli tak, 
prosimy o podanie ilości wkładek i ich rodzaju.  
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 2 
 



 

 

 
Pytanie 4 
Dotyczy przełączniki sieciowe 
Czy wymagane porty definiowane za pomocą wkładek QSFP mają być wyposażone 
we wkładki? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości wkładek i ich rodzaju. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 2 
 
Pytanie 5 
Dotyczy moduły serwerowe  
Zamawiający wymaga przynajmniej 2 portów USB 3.0. Czy Zamawiający dopuści 
moduł serwerowy wyposażony w jeden port USB 3.0 oraz 2 porty USB 2.0 osiągnięte 
poprzez kabel podłączony do specjalnego portu SUV?  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje obecny zapis i nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do 
dnia 15.04.2019 do godziny 14:00.  
 
 
 
 
 
             

        

 


