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INFORMACJA NR 3 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 
Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: 

„Dostawa przełączników sieciowych ” 
 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
Pytanie 1.  
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia  
Specyfikacja szczegółowa sprzętu - minimalne wymagania  
a) Specyfikacja przełącznika nr 1 „Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność 
przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 720 Gb/s i 1400 milionów pakietów na sekundę. 
Przełącznik musi obsługiwać przynajmniej 280 000 adresów MAC.”  
Zamawiający obecnie posiada w swojej infrastrukturze przełącznik EX4600-40F-AFO. W przypadku 
łączenia urządzeń w ramach Virtual Chassis należy używać urządzeń o możliwie identycznych 
parametrach a najlepiej takich samych.  
Wymaganie przełączania 1400 milionów pakietów na sekundę jest w tym przypadku nadmiarowe, 
ponieważ zgodnie z parametrami technicznymi przełącznika Juniper EX4600-40F, wydajność 
przełączania tego przełącznika wynosi 1071 Mpps.  
Prosimy o zmianę zapisów OPZ i dopuszczenia zaoferowania przełącznika posiadającego wydajność 
przełączania nie niższą niż 1071 Mpps.  
 
Odpowiedź 1. 
Dla przełącznika nr 1 Zamawiający dopuszcza maksymalną wydajność przełączania na 
poziomie 1071 Mpps 
 
 
Pytanie  2.  
Dotyczy terminu realizacji zamówienie.  
Przełączniki objęte przedmiotem zamówienia, z uwagi na specyfikację techniczną i warunki 
Zamówienia są dostarczane na zamówienie. Wynika to przede wszystkim z ochrony praw 
gwarancyjnych Zamawiającego. Ze względu na problemy z ogólnoświatową dostępnością układów 
procesorowych montowanych również w przełącznikach sieciowych, w chwili obecnej znaczący 
producenci przełączników sygnalizują długie terminy dostaw.  
Przykładowo, czas dostawy przełączników Juniper spełniających wskazany w wymaganiach do 
Przełącznika nr 1 i Przełącznika nr 2 „warunek kompatybilność z innymi urządzeniami” wynosi 
aktualnie 150 dni.  
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu realizacji wykonania przedmiotu umowy i 
wydłużenie terminu dostawy do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
 
Odpowiedź 2. 
Zamawiający wydłuża termin wykonania przedmiotu umowy do maksymalnie 4 miesięcy 
od daty zawarcia umowy. 
 


