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Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną 
wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: Dostawa macierzy wraz ze wsparciem technicznym oraz 
przełączników typu SAN wraz ze wsparciem technicznym. 

 
 

INFORMACJA NR 2 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz 
zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 
Pytanie 1: Pytanie dotyczy "Opisu Przedmiotu Zamówienia", punkt 4. "Przełączniki 
typu SAN", sekcja "Komunikacja": 
"Zainstalowane minimum 8 portów 16Gb/s (4 porty na kontroler) wyposażone w moduły 
SFP SW FC 16Gb." 
Zamawiający sprecyzował potrzebne porty komunikacyjne w sekcji "Ogólne" 
(12 aktywnych portów z modułem FC SFP+ SW 8/16 Gb/s). 
Cytowane wymaganie odnośnie ośmiu portów jest identyczne z wymaganiem dla 
macierzy w punkcie 3. 
Prosimy o wyjaśnienie czy jest to omyłka pisarska i o jednoznaczne podanie ilości 
potrzebnych interfejsów komunikacyjnych. 
Odpowiedź 1:  
Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. W związku z powyższym w pkt 4 OPZ Przełączniki 
typu SAN/Komunikacja/akapit 1: 
było: "Zainstalowane minimum 8 portów 16Gb/s (4 porty na kontroler) wyposażone w 
moduły SFP SW FC 16Gb.",  
zmienia się na: "Zainstalowane minimum 12 portów 16Gb/s wyposażone w moduły SFP 
SW FC 16Gb." 
 
Pytanie 2: Pytanie dotyczy "Opisu Przedmiotu Zamówienia", punkt 4. "Przełączniki 
typu SAN", sekcja "Wsparcie techniczne": 
"36 miesięcy wsparcia technicznego realizowanego przez producenta sprzętu z 
gwarantowanym czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin, z dostępem do nowych 
wersji oprogramowania macierzy wydawanych przez producenta" 
W cytowanym zapisie pojawia się zapis o dostępie do oprogramowania macierzy. 
Prosimy o wyjaśnienie czy jest to omyłka pisarska i czy zapis dotyczy przełącznika SAN. 
Odpowiedź 2:  
Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. W związku z powyższym, w pkt 4 OPZ: 
Przełączniki typu SAN /Wsparcie techniczne: 
było: "36 miesięcy wsparcia technicznego realizowanego przez producenta sprzętu z 
gwarantowanym czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin, z dostępem do nowych 
wersji oprogramowania macierzy wydawanych przez producenta". 



zmienia się na: "36 miesięcy wsparcia technicznego realizowanego przez producenta 
sprzętu z gwarantowanym czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin, z dostępem do 
nowych wersji oprogramowania przełączników typu SAN wydawanych przez producenta”. 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ), 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 
- składanie ofert: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 11.12.2018 r. do godz. 10:30 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu 

Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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