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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: ,,Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania
infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT. BOZP.2610.10.2017.IZ.CAPAP.ZSIN-FAZA II.K-GESUT.

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym”
działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Numeracja pytań stanowi kontynuację z 26.05.2017 r. , 26.06.2017 r., 13.07.2017 r. i 24.07.2017 r.
Pytanie 418 – Dotyczy odpowiedzi na pytanie 404
Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie 404 dotyczące rozdziałów 9.12.1 Przełączniki Data
Center LAN typu SPINE oraz 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF wykluczył
możliwość doposażenia przełączników w dodatkową pamięć tak, aby spełniały wymagania SIWZ
(pamięć musi być na stałe). Dodatkowo Zamawiający wykluczył wszystkie przełączniki, z pamięcią
montowaną w standardzie Common Flash Memory Interface (aktualnie standard montowania
pamięci Flash w urządzeniach IT).
Ta zmiana zestawiona z innymi wymaganiami na pozostałe urządzenia LAN, w szczególności 9.12.8
Firewall Data Center powoduje, że jedynym producentem, który będzie mógł zaoferować urządzenia
sieciowe jest firma Juniper Networks.

W związku z powyższym domagamy się zmiany wymagania 7 w 9.12.1 Przełączniki Data Center
LAN typu SPINE oraz wymagania 7 w 9.12.2 Przełączniki Data Center LAN typu LEAF i
dopuszczenie przełączników posiadających pamięć Flash minimum 1GB lub wykreślenie
wymagania, że pamięć jest wbudowana w urządzenie na stałe.
Odp. 418
Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie 404: Zamawiający mówiąc o wielkości pamięci Flash
2GB i pamięci RAM 2GB rozumie ciągły rozmiar pamięci wbudowanej w urządzenie na stałe lub
pamięć montowaną w standardzie Common Flash Memory Interface (przy zachowaniu minimum
1GB pamięci Flash wbudowanej w urządzenie na stałe).
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie 419 – Dotyczy Rozdz. 9.2.3 Serwery RACK typ B
Dla serwera Rack typ B Zamawiający wymaga serwera, który posiada „1 procesor, maksimum 6
rdzeni, x86 - 64 Bit osiągający w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 300 punktów”. Czy
Zamawiający zgodzi się na dostawę serwera, który osiąga w testach SPECint_rate2006 wynik 730
punktów dla konfiguracji dwuprocesorowej, 6 rdzeni na procesor. Serwer będzie dostarczony w
konfiguracji jednoprocesorowej, 6 rdzeni, x86 - 64 Bit. Testy dla konfiguracji jednoprocesorowej są
publikowane przez niewielką ilość producentów i dla ograniczonej liczby modeli serwerów (głównie
niższych modeli).
Odp. 419
Dla serwera Rack typ B Zamawiający zgodzi się na dostawę serwera, który osiąga w testach
SPECint_rate2006 wynik 730 punktów dla konfiguracji dwuprocesorowej, 6 rdzeni na procesor.
Zgodnie z wymaganiami OPZ serwer ma być dostarczony w konfiguracji jednoprocesorowej, 6
rdzeni, x86 - 64 Bit, z takim samym procesorem, który w testach SPECint_rate2006 osiąga wynik
730 punktów dla konfiguracji dwuprocesorowej .
Zamawiający usuwa zapis w Rozdziale III SIWZ pkt.13
13. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

Było w rozdz. XII SIWZ:

1. Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2017 r. o godz. 12:00
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy
przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie
przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.
4. Otwarcie ofert jest jawne.

Jest w rozdz. XII SIWZ::

1.Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2017 r. o godz. 12:00
2.Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy przesłać
lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul.
Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2017. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.
4.Otwarcie ofert jest jawne.
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