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Warszawa, 2020-10-20 
 

WIF.261.4.2020 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów, (WIF.261.4.2020). 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego 

w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na dostawę serwerów, (WIF.261.4.2020) 

 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień, w związku z 
pytaniami Wykonawców, dotyczących SIWZ oraz informuję, że dokonano 
następującej modyfikacji SIWZ w postępowaniu jw. 
 

Pytanie 1. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 serwerów kasetowych wraz z obudową 
zawierającą minimalnie dwa redundantne przełączniki sieciowe do modernizacji 
klastra wysokiej dostępności. Czy Zamawiający, w celu spełnienia wymogu 
posiadania zdolności technicznych – rozdział 4 pkt 1.1.1, dopuści wykonanie dwóch 
dostaw klastra wysokiej dostępności o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto 
każda, zawierające dostawę serwerów wraz z przełącznikami sieciowymi do realizacji 
tego klastra?  
Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ, w związku z powyższym Rozdział 4 pkt 1. ppkt. 
1.1. otrzymuje następujące brzmienie, poniżej: 

 
„1.1. dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność 
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym 
minimalnym poziomem zdolności:  
1.1.1 Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie dostawy 
serwerów lub klastra/klastrów wysokiej dostępności (zawierające dostawę serwerów 
wraz z przełącznikami sieciowymi do realizacji tego klastra/klastrów), o wartości nie 
mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda. 
1.1.2 W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie dostawy, poza 
zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne 
świadczenia (np. szkolenia, dostawa innego sprzętu itp.), wykazana musi zostać 
wartość dotycząca wyłącznie tej części zamówienia, która obejmowała dostawę 
serwerów lub klastra/klastrów wysokiej dostępności (zawierającą dostawę serwerów 
wraz z przełącznikami sieciowymi do realizacji tego klastra/klastrów). Zamawiający nie 
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dopuszcza sumowania wartości dostaw w celu potwierdzenia spełniania powyższego 
warunku.” 
 

Pytanie 2. 

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.1. Moduły rozszerzeń, Zamawiający wymaga 
możliwości instalacji przełączników Gigabit Ethernet. Czy Zamawiający zrezygnuje z 
tego wymogu? Aktualnie klaster wysokiej dostępności buduje się w oparciu o 
przełączniki min. 10Gb Ethernet i pozostawienie takiego wymogu ogranicza możliwość 
zastosowania najnowszych i najbardziej wydajnych rozwiązań. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ, w związku z powyższym Rozdział 2 pkt 2.1. 
Tabela - wiersz Moduły rozszerzeń otrzymuje następujące brzmienie: 
 

Moduły 
rozszerzeń 

Co najmniej 6 zatok umożliwiających instalację modułów Hot Plug:
- moduły Pass-Through Ethernet 
- przełączniki FibleChannel FC8/FC16G/FC32 
- przełączniki 10Gb Ethernet 
- przełączniki 40Gb Ethernet 
Min. 2 Redundantne przełączniki 10/25/40/50/100Gb, FCoE 8/16/32G  
każdy posiadający: min. 16 portów wewnętrznych, min. 2 porty 10GbE, 
min 4 porty , FCoE 8/16/32G z wymaganymi wkładkami 
światłowodowymi. 
Przełączniki muszą zapewniać redundancję połączeń sieciowych oraz 
FCoE zainstalowanym w obudowie serwerom kasetowym. 
Przełącznik musi mieć możliwość przekazywania na portach 
zewnętrznych i wewnętrznych informacji o  wirtualnych sieciach 
lokalnych VLAN pomiędzy przełącznikiem Cisco 4500 (po stronie 
zewnętrznej) a serwerami kasetowymi (po stronie wewnętrznej) zgodnie 
ze standardem IEEE 802.1q. 
  

 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców  

i stanowią integralną część SIWZ.   

 

  Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

 
 
 
 /-/    Tomasz Schweitzer 1 

 

                                                 
1 Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. 
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