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WYKONAWCY 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  

 
Zamawiający: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na podstawie 

art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa przełączników 

sieciowych na potrzeby LAWP w Lublinie, dokonuje następujących wyjaśnień i zmian treści  

SIWZ: 

 

Pytanie 1.  
Zamawiający w treści opisu przedmiotu zamówienia zawarł zapis „Zamawiający wymaga, aby 

dostarczony sprzęt był sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na 

rynek Unii Europejskiej (…)”. Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy na etapie 

odbioru sprzętu będzie sprawdzał spełnienie tego wymogu poprzez weryfikację u producenta 

numerów seryjnych dostarczonych urządzeń. Większość producentów urządzeń sieciowych 

(HPE, Cisco itd.) na etapie Zamówienia sprzętu przypisuje unikalne P/N sprzętu do 

użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy przypisany do sprzętu ma prawo do napraw 

gwarancyjnych, a co najważniejsze zgodnie z licencją oprogramowania będącego 

zainstalowanym na przełącznikach – może on wykorzystywać oprogramowanie. W przypadku 

gdy użytkownikiem końcowym zostaje firma/ instytucja, która weszła w posiadanie urządzenia 

poprzez „szary kanał sprzedaży” może dojść do łamania praw użytkowania oprogramowania.  

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy na 

etapie odbioru będzie weryfikował źródło pochodzenia sprzętu.  

 

Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że na etapie odbioru będzie weryfikował źródło pochodzenia 

otrzymanego sprzętu. Zamawiający nie odbierze od Wykonawcy urządzeń nie spełniających 

podanych wymagań. Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru, jeśli dostarczone 

przełączniki nie będą spełniały wymagań zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

 

 

Pytanie 2. 
Zamawiający wymaga, aby sprzęt był  objęty gwarancją min 12 m-c 8x5 NBD. Czy mamy 

rozumieć iż Zamawiający oczekuje również, aby w tym czasie miał dostęp do aktualizacji 

oprogramowania będącego zainstalowanym na przełącznikach? 
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Odpowiedź. 
Zamawiający wymaga aby w czasie obowiązywania gwarancji miał dostęp do bezpłatnej 

aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na przełącznikach. 

 

 

Pytanie 3. 
Zamawiający zawarł zapis „Zamawiający wymaga aby dla 2 przełączników z grupy Z1 

(obsługujących PoE) istniała możliwość połączenia ich kablem lub światłowodem o długości 

około 50 m umożliwiającym transmisję danych z prędkością 10 Gb/s z wykorzystaniem portów 

UpLink. (konfiguracja urządzenia musi od razu zapewniać obsługę tego połączenia bez 

konieczności zakupu dodatkowych modułów lub przejściówek za wyjątkiem dostępnych w 

handlu kabli lub światłowodów o długości ok. 50m).”  

Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył Switche (grupa 

Z1) z obsadzonymi portami SFP+ (po dwie wkładki na przełącznik) – zaś interfejs 

komunikacyjny (miedź lub światłowód pozostawia do wyboru oferentowi) ?  

Czy przełączniki (grupa Z2) muszą być obsadzone wkładkami 10 Gb ? 

 

Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że każdy przełącznik z grupy Z1 (obsługujący PoE) powinien mieć 

zainstalowane minimum 2 wkładki  SFP+ (rodzaj interfejsu do wyboru dla Oferenta).  

Natomiast  każdy przełącznik z grupy Z2 (nieobsługujący PoE) nie musi mieć wkładki SFP+ 

pod warunkiem, że umożliwia połączenie Uplink z prędkością 10 Gbps. 

Ponadto przełączniki muszą łączyć się ze sobą portami Uplink w następujący sposób (P – 

przełącznik): 

P1 (Z1) z P2 (Z1)  

P2 (Z1) z P3 (Z2) 

P3 (Z2) z P4 (Z2). 

 

Pytanie 4.  
Odnośnie punktu 9.4 Czy Zamawiający wymaga wraz z przełącznikami dostawy kabla 

światłowodowego o długości 50 m czy przełączniki po prostu muszą posiadać możliwość 

podpięcia takiego kabla.  

 

Odpowiedź. 
Zamawiający NIE WYMAGA, by wraz z przełącznikami został dostarczony kabel 

światłowodowy o długości 50 m.  Zamawiający wymaga aby dla 2 przełączników z grupy Z1 

(obsługujących PoE) istniała możliwość połączenia ich kablem lub światłowodem o długości 

około 50 m umożliwiającym dwukierunkową transmisję danych z prędkością 10 Gb/s z 

wykorzystaniem portów UpLink. 

 

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany do Załącznika nr 7 do SIWZ- 

Wzór szczegółowego opisu oferowanych urządzeń. Punkt 9.5 - Kabel lub światłowód 

spełniający wymagania z punktu 4. (1 sztuka dla całego przetargu) – zostaje usunięty.  

Zmieniony  Załącznik nr 7 został opublikowane na stronie Zamawiającego.  
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Pytanie 5.  
Czy Zamawiający dopuszcza kabel do stackowania przełączników o długości 60 cm 

kompatybilny z oferowanymi przełącznikami?  

 

 

Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że oferowany kabel powinien być zgodny z opisem w pkt. 9 ust. 1 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 1 do SIWZ.. 

 

 

 

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. 

 

Koperta powinna  być oznakowana: 
Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  zakup i 

dostawę przełączników sieciowych na potrzeby LAWP [OAK.KCB.2631/3/16] – nie 

otwierać przed dniem  24 listopada 2016 r. przed godziną 10:30. Dostarczyć do 

Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20-

704 Lublin (Sekretariat IV piętro) do godz. 10:00.  

 

 

Termin składania ofert: 

Dnia 24 listopada 2016 r., godz. 

10:00 

 

Termin otwarcia ofert: 

Dnia 24 listopada 2016 r., godz. 

10:30 

 

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają  

zmianie. 

Zamawiający wprowadza również adekwatne zmiany w ogłoszeniu o 

zamówieniu.  Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ. 

 

 
Zatwierdził z upoważnienia 

Dyrektora LAWP w Lublinie 

Kierownik Oddziału Administracyjno-Kadrowego 

Monika Kwiatkowska 

 


