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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa infrastruktury wraz 

ze wsparciem technicznym w ramach projektów 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 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

  

Pytanie 25 

Dotyczy: SOPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ – rozdział 7.3 Router BGP; 

Zamawiający w punkcie 1.1. wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego "w dwa porty 4 porty 

typu Combo 1GEthernet (1Gbase-T/SFP)." 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy oferowane urządzenie ma być wyposażone w minimum 

dwa czy w minimum cztery porty Combo 1GEnthernet (1GBase-T/SFP)? 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 oraz ust. 4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia  

i zmienił treść SIWZ: 

Odpowiedź:  

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w punkcie 1.1 gdzie jest: „w dwa porty 4 porty typu 

Combo 1GEthernet (1Gbase-T/SFP)." - na zapis "w 4 porty typu Combo 1GEthernet (1Gbase-

T/SFP)." 

 

Pytanie 26 

Dotyczy: SOPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ – rozdział 7.3 Router BGP 



 

Zamawiający w punkcie 1.1 Wymagana dostarczenia urządzenia wyposażonego w porty typu 

Combo 1GEthernet (1GBase/T/SFP). 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia wyposażone w porty SFP, których zmiana medium 

transmisyjnego odbywać się będzie przez wymianę wykorzystywanej wkładki SFP? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści urządzenia wyposażone w porty SFP, których zmiana medium 

transmisyjnego odbywać się będzie przez wymianę wykorzystywanej wkładki SFP. 

 

Pytanie 27 

Dotyczy: SOPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ – rozdział 7.3 Router BGP; 

Zamawiający w punkcie 1.1. wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w 2 porty 

10GbEnthernet SFP+ a jednocześnie nie wymagana dostarczenia modułów optycznych 

10GEnthernet SFP+. 

Czy oferowane urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 porty 10GbEnthernet SFP+ 

aktywne w momencie dostarczenia urządzenia? 

Czy oferowane urządzenie może być wyposażone w minimum 2 porty 10GbEthernet SFP+ 

aktywne w przyszłości za pomocą licencji programowej i Zamawiający nie wymagana dostarczenia 

licencji aktywującej 2 porty 10GbEnthernet SFP wraz z oferowanym urządzeniem? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w porty 10GbEnthernet SFP+ 

aktywne w momencie dostarczenia urządzenia. 

Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności poprzez licencje programowe, jednak wówczas 

zobowiązaniem Wykonawcy jest dostarczenie licencji na niniejszą funkcjonalność. 

 

Pytanie 28 

Dotyczy: SOPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ – rozdział 7.3 Router BGP 

Zamawiający w punkcie 1.10 wymaga dostarczenia urządzenia posiadającego wydajność na IPSec 

na poziomie minimum 4.8 Gbps. 

Czy funkcjonalność Ipsec routera o parametrach nie gorszych niż zadeklarowane w wymaganiach 

ma być aktywna w chwili dostarczenia urządzenia?  

Czy oferowane urządzenie ma mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność IPsec za pomocą 

dodatkowego modułu sprzętowego i/lub licencji programowej w przyszłości i Zamawiający nie 

wymaga ich dostarczenia wraz z oferowanym urządzeniem?. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o parametrach nie gorszych niż zadeklarowane  

w wymaganiach oraz aktywnych w chwili dostarczenia urządzenia. 



 

Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności poprzez zintegrowany dodatkowy moduł 

sprzętowy i/lub licencje programowe, jednak wówczas zobowiązaniem Wykonawcy jest 

dostarczenie modułu sprzętowego/licencji na niniejszą funkcjonalność. 

 

Pytanie 29 

Dotyczy: SOPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ – rozdział 7.3 Router BGP; 

Zamawiający w punkcie 1.14 podpunkt 3 wymaga dostarczenia urządzenia posiadającego wsparcie 

dla rozwiązań związanych z bezpieczeństwem: filtrowanie pakietów, pełnostanowy firewall, 

wykrywanie ataków, ochrona control plane przez ograniczanie ruchu, uRPF, L2TP, GRE, IPSec 

VPN, Auto-discovery VPN (ADVPN) i Group Domain VPN (GDVPN). 

Czy w/w funkcjonalności związane z bezpieczeństwem mają być aktywne w chwili dostarczania 

urządzenia? 

Czy oferowane urządzenie ma mieć możliwość rozbudowy o w/w funkcjonalności związane  

z bezpieczeństwem o parametrach nie gorszych niż zadeklarowane w wymaganiach poprzez 

instalację dodatkowego modułu sprzętowego i/lub licencji programowej i Zamawiający nie wymaga 

ich dostarczenia wraz z oferowanym urządzeniem?. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o zdefiniowanych w SOPZ funkcjonalnościach 

związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnych w momencie dostarczenia urządzenia. 

Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności poprzez zintegrowany dodatkowy moduł 

sprzętowy i/lub licencje programowe, jednak wówczas Zobowiązaniem Wykonawcy jest 

dostarczenie dodatkowego modułu sprzętowego i/lub licencji na niniejszą funkcjonalność. 

 

Pytanie 30 

Dotyczy: SOPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ – rozdział 7.3 Router BGP; 

„…rozwiązań związanych z bezpieczeństwem: filtrowanie pakietów, pełnostanowy firewall, 

wykrywanie ataków, ochrona control plane przez ograniczanie ruchu, uRPF, L2TP, GRE, IPSec 

VPN, Auto-discovery VPN (ADVPN) i Group Domain VPN (GDVPN) „ 

 

Zamawiający użył zespołu wymagań, którą są częściowo rozwiązaniami specyficznymi dla jednego 

producenta. Wnioskujemy o zmianę specyfikacji w celu dopuszczenia równoważnych rozwiązań i 

modyfikację zapisu w postaci: 

„…rozwiązań związanych z bezpieczeństwem: filtrowanie pakietów, pełnostanowy firewall, 

wykrywanie ataków, ochrona control plane przez ograniczanie ruchu, uRPF, L2TP, GRE, IPSec 

VPN, Auto-discovery VPN (ADVPN) lub Group Domain VPN (GDVPN) „. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ z uwagi na zastosowanie standardowych 

wymagań dla tego typu rozwiązań. 



 

 

Pytanie 31 

Dotyczy: SOPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ – rozdział 7.3 Router BGP 

1.1. Urządzenie musi być wyposażone w minimum: dwa porty 4 porty typu Combo 1GEthernet 

(1GBase-T/SFP), 2 porty 10GbEthernet SFP+, 16 portów SFP. Porty SFP mają być obsadzone 

wkładkami SFP: 4x1000Base-LX, 4x1000Base-SX, 8x1000Base-T. Wkładki SFP/SFP+ muszą 

pochodzić od producenta urządzenia.  

1.2. Urządzenie musi posiadać minimum jeden wolny slot na rozbudowę o dodatkowe porty.  

1.3. Musi istnieć możliwość rozbudowy urządzenia do 36 portów 1GbEthernet lub 6 portów 

10GbEthernet. Rozbudowa może być wykonana poprzez wymianę istniejących portów.  

1.4. Urządzenie musi posiadać dodatkowo:  

• port konsoli szeregowy RJ-45,  

• port USB,  

• port Ethernet do zarządzania out-of-band.  

1.5. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 2U.  

1.6. Urządzenie musi być wyposażone w dwa redundantne zasilacze 230V. Musi jednak istnieć 

możliwość jego wyposażenia w dwa redundantne zasilacze na prąd stały.  

1.7. Urządzenie musi posiadać możliwość wymiany wentylatorów.  

. „ 

Zamawiający użył zespołu wymagań, którą są częściowo rozwiązaniami specyficznymi dla jednego 

producenta. Wnioskujemy o zmianę specyfikacji w celu dopuszczenia równoważnych rozwiązań i 

modyfikację zapisu w postaci: 

„… 

1.1. Urządzenie musi być wyposażone w minimum: dwa porty 4 porty typu Combo 1GEthernet 

(1GBase-T/SFP), 2 porty 10GbEthernet SFP+, 16 portów SFP. Porty SFP mają być obsadzone 

wkładkami SFP: 4x1000Base-LX, 4x1000Base-SX, 8x1000Base-T. Wkładki SFP/SFP+ muszą 

pochodzić od producenta urządzenia.  

1.2. Urządzenie musi posiadać minimum jeden wolny slot na rozbudowę o dodatkowe porty.  

1.3. Musi istnieć możliwość rozbudowy urządzenia do 36 portów 1GbEthernet lub 6 portów 

10GbEthernet. Rozbudowa może być wykonana poprzez wymianę istniejących portów.  

1.4. Urządzenie musi posiadać dodatkowo:  

• port konsoli szeregowy RJ-45,  

• port USB,  

• port Ethernet do zarządzania out-of-band.  

1.5. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 4U.  

1.6. Urządzenie musi być wyposażone w dwa redundantne zasilacze 230V. Musi jednak istnieć 

możliwość jego wyposażenia w dwa redundantne zasilacze na prąd stały.  



 

1.7. Urządzenie musi posiadać możliwość wymiany wentylatorów. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian z uwagi na fizyczne 

ograniczenia w serwerowni. 

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuję, iż poniżej 

dokonał następujących zmian zapisów treści SIWZ: 

1. Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia rozdział 7.3 Router BGP  

 

Było: 

"w dwa porty 4 porty typu Combo 1GEthernet (1Gbase-T/SFP)" 

Winno być: 

"w 4 porty typu Combo 1GEthernet (1Gbase-T/SFP)" 

 

2. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 7.1 Rozwiązanie NAS typ A, w 

punkcie 1.2.  

 

Było: 

• „umożliwiać obsługę protokołów plikowych: NFS v3/v4, CIFS/SMB v2/v3, HTTP, WebDAV, 

FTP/SFTP/FTPS, Obiekty (REST). Jeżeli uruchomienie tej funkcjonalności wymaga dodatkowych 

licencji, takie licencje muszą zostać dostarczone dla całej oferowanej przestrzeni dyskowej.” 

Winno być: 

• „umożliwiać obsługę protokołów plikowych: NFS v3/v4, CIFS/SMB v2/v3, HTTP, FTP, Obiekty 

(REST). Jeżeli uruchomienie tej funkcjonalności wymaga dodatkowych licencji, takie licencje muszą 

zostać dostarczone dla całej oferowanej przestrzeni dyskowej.” 

3. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 7.1 " Rozwiązanie NAS typ A" 

punkt 2.2. 

Było: 

„W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, pojedynczy kontroler podsystemu pamięci masowej 

musi posiadać sumarycznie nie mniej niż 4 jednostki CPU, a sumaryczna liczba rdzeni 

obliczeniowych nie może być mniejsza niż 72 na kontroler.” 

Winno być: 

”W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, pojedynczy kontroler podsystemu pamięci masowej 

musi posiadać sumarycznie nie mniej niż 8 jednostek CPU, a sumaryczna liczba rdzeni 

obliczeniowych nie może być mniejsza niż 144.” 

 



 

4. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 7.1 " Rozwiązanie NAS typ A" 

punkt 2.4.  

Było: 

”Podsystem pamięci masowej musi umożliwiać rozbudowę pamięci DRAM o pamięć Cache L2 typu 

flash SSD. Rozbudowa do co najmniej 486 TB pamięci Cache L2.” 

Winno być: 

”Podsystem pamięci masowej musi umożliwiać rozbudowę pamięci DRAM o pamięć Cache L2 typu 

flash SSD. Rozbudowa do co najmniej 486 TB pamięci Cache L2 poprzez dokładanie węzłów.” 

 

5. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 7.1 " Rozwiązanie NAS typ A" 

punkt 7.1. 

Było: 

„Podsystem pamięci masowej musi: 

• umożliwiać zarządzanie zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez interfejs 

graficzny (GUI). Dostęp do urządzenia bezpośrednio z poziomu standardowych przeglądarek 

internetowych oraz klientów SSH. Wymagane jest wsparcie dla następujących metod zarządzania 

macierzą: HTTPS, SSH, SNMP v1/v2c, IPMI, RESTful API, OpenStack Cinder;” 

Winno być: 

„Podsystem pamięci masowej musi: 

• umożliwiać zarządzanie zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez interfejs 

graficzny (GUI). Dostęp do urządzenia bezpośrednio z poziomu standardowych przeglądarek 

internetowych oraz klientów SSH. Wymagane jest wsparcie dla następujących metod zarządzania 

macierzą: HTTPS, SSH, SNMP v1/v2c, RESTful API.” 

 

6. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 7.2 " Rozwiązanie NAS typ B" punkt 1.4. 

Było: 

„Podsystem pamięci masowej musi umożliwiać rozbudowę pamięci DRAM o pamięć Cache L2 typu 

flash SSD. Rozbudowa do co najmniej 204TB pamięci Cache L2.” 

Winno być: 

„Podsystem pamięci masowej musi umożliwiać rozbudowę pamięci DRAM o pamięć Cache L2 typu 

flash SSD. Rozbudowa do co najmniej 204TB pamięci Cache L2 poprzez dokładanie węzłów.” 

 

7. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 7.2 " Rozwiązanie NAS typ B" 

punkt 3.1. 

Było: 

„Podsystem pamięci masowej musi: 



 

• umożliwiać obsługę protokołów plikowych: NFS v3/v4, CIFS/SMB v2/v3, HTTP, WebDAV, 

FTP/SFTP/FTPS, Obiekty (REST). Jeżeli uruchomienie tej funkcjonalności wymaga dodatkowych 

licencji, takie licencje muszą zostać dostarczone dla całej oferowanej przestrzeni dyskowej;” 

Winno być: 

„Podsystem pamięci masowej musi: 

• umożliwiać obsługę protokołów plikowych: NFS v3/v4, CIFS/SMB v2/v3, HTTP, FTP, Obiekty 

(REST). Jeżeli uruchomienie tej funkcjonalności wymaga dodatkowych licencji, takie licencje muszą 

zostać dostarczone dla całej oferowanej przestrzeni dyskowej;” 

 

8. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 7.2 " Rozwiązanie NAS typ B" 

punkt 5.1. 

Było: 

„Podsystem pamięci masowej musi: 

• umożliwiać zarządzanie zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez interfejs 

graficzny (GUI). Dostęp do urządzenia bezpośrednio z poziomu standardowych przeglądarek 

internetowych oraz klientów SSH. Wymagane jest wsparcie dla następujących metod zarządzania 

macierzą: HTTPS, SSH, SNMP v1/v2c, IPMI, RESTful API, OpenStack Cinder;” 

Winno być: 

„Podsystem pamięci masowej musi: 

• umożliwiać zarządzanie zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez interfejs 

graficzny (GUI). Dostęp do urządzenia bezpośrednio z poziomu standardowych przeglądarek 

internetowych oraz klientów SSH. Wymagane jest wsparcie dla następujących metod zarządzania 

macierzą: HTTPS, SSH, SNMP v1/v2c, RESTful API;” 

 

9. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 7.1 " Rozwiązanie NAS typ A" 

punkt 5. 

Zamawiający wykreśla zapis: 

„Możliwość podłączenia oferowanego podsystemu pamięci masowej typu NAS (wg. wymagania 

NAS typ A) do wewnętrznej magistrali InfiniBand istniejącej Jednolitej Infrastruktury Bazodanowej 

Zamawiającego.” 

 

10. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 7.1 " Rozwiązanie NAS typ A" 

punkt 5. 

Zamawiający wykreśla zapis: 

„1.3. Usługa systemu pamięci masowej oferowanego urządzenia musi być wspierana przez 

producenta istniejącej Jednolitej Infrastruktury Bazodanowej.” 

 



 

    11. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 5.1 "Infrastruktura sprzętowa " punkt 2. 

Było:  

„Poniżej przedstawione komponenty znajdują się w lokalizacji Katowice. 

ID Nazwa Ilość Wsparcie do Opis 

Serwery 

1 IBM System x3650 M4 3 31.12.2017 backup 

Warstwa składowania 

1 IBM Storwize V7000 1 31.12.2017  

2 
EMC DataDomain DD2500 1 15.12.2019 

stanowi replikę danych z EMC 

DataDomain DD2500 z Warszawy 

3 Biblioteka taśmowa IBM 

TS3310 
1 31.12.2017  

 

Winno być: 

Poniżej przedstawione komponenty znajdują się w lokalizacji Katowice. 

ID Nazwa Ilość Wsparcie do Opis 

Serwery 

1 IBM System x3650 M4 3 31.12.2017 backup 

Warstwa składowania 

1 IBM Storwize V7000 1 31.12.2017  

2 
EMC DataDomain DD2500 1 15.12.2019 

stanowi replikę danych z EMC 

DataDomain DD2500 z Warszawy 

3 Biblioteka taśmowa IBM 

TS3310 
1 31.12.2017  

Warstwa sieciowa 

1 Juniper SRX240 2 brak  

2 Cisco SG200-18 1 31.12.2017  

3 IBM SAN24B-5 2 brak  

 

11. Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Jest:  

1.Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2018 r. o godz. 14:00. 



 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2018 r. o godz. 14:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

Winno być: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 09.07.2018 r. o godz. 12:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

 

Jednocześnie na skutek zmian opisu przedmiot zamówienia, Zamawiający zmienił formularz 

techniczny, który stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego poprzez jego anulowanie  

i dodanie nowego formularza technicznego. 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

                                                                                              /-/ 

               dr hab. inż.  Waldemar Izdebski 


