Poznań, 2 października 2015 r.

VI/KA/292-4-3159/2015

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nr ZP/077/15 na dostawę urządzeń lokalnej sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.
Pyt. 1.

W nawiązaniu do treści tabeli TN-2 stanowiącej część Załącznika nr 5A do SIWZ (specyfikacja techniczna
Zadania 1) – dotyczy poz. 1.4 – proszę o wskazanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia 36-miesięcznego
pakietu serwisowego CON-SAU-N3LDCNM SW APP SUPP + UPGR DCNM for LAN Advance dla produktu
DCNM-LAN-N3K-K9 (jest to licencja Data Center Network Manager). Pakiet ten zapewnia 3-letnie wsparcie
dla oprogramowania, obejmujące również aktualizacje i nowe wersje oprogramowania. W świetle zapisów
Załączników nr 4 oraz 6A do SIWZ dotyczących gwarancji należy ten pakiet dostarczyć (wymagane są
aktualizacje i nowe wersje oprogramowania), natomiast z faktu, że tabela TN-2 (stanowiąca część projektu)
obejmuje wszystkie inne pakiety serwisowe Cisco Systems może wynikać, że Zamawiający nie potrzebuje
wskazanego pakietu serwisowego. Proszę o jednoznaczne wskazanie, czy należy go uwzględnić w ofercie, czy
ograniczyć się tylko do produktów wskazanych w projekcie?

Odp. 1.

Zamawiający wyjaśnia, że spełnienie zapisów załączników nr 4 i 6A do SIWZ jest wymagane, zatem
Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie pakiet serwisowy zapewniający odpowiednie aktualizacje
oprogramowania.

Pyt. 2.

W tabeli z załącznika 6A dotyczącej urządzenia nr 1, pozycja 76 oraz w Tabeli 2 Projektu (s. 23, poz. 76) jest
zapis: „Praca urządzania w temperaturze 0 °C ÷ 40 °C przy wilgotności względnej 5% ÷ 95%;”. Jednak
wskazany w projekcie przełącznik „Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX” nie spełnia tego parametru.
Dokumentacja przełącznika podaje: „Operating relative humidity 10 to 85% noncondensing, Storage relative
humidity 5 to 95% noncondensing” czyli praca przy wilgotności od 10 do 85% (parametr od 5 do 95% dotyczy
tylko przechowywania wyłączonego urządzenia). Proszę o potwierdzenie, że jest to błąd w opisach, natomiast
model urządzenia został dobrany prawidłowo i jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Jeśli tak, proszę o
skorygowanie formularza specyfikacji technicznej celem przygotowania prawidłowej oferty?

Odp. 2.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6A do SIWZ – „Formularz specyfikacji technicznej oferowanych
urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń, dla zadania 1” (urządzenie nr 1, pozycja 76)
oraz Tabelę 2 Projektu (s. 23, poz. 76) w następujący sposób:
zapis – „Praca urządzania w temperaturze 0°C ÷ 40°C przy wilgotności względnej 5% ÷ 95%;”
zastępuje się zapisem: „Praca urządzania w temperaturze 0°C ÷ 40°C przy wilgotności względnej 10% ÷ 85%;”

Pyt. 3.

Proszę o informację, czy konieczne jest załączenie do oferty wypełnionego formularza 6A w przypadku, gdy
oferujemy rozwiązanie wskazane w projekcie, a nie produkty równoważne?

Odp. 3.

Tak. Zamawiający wymaga załączenia do oferty m.in. wypełnionego formularza 6a – dla zadania 1 oraz 6b dla
zadania 2 (załączniki 6a i 6b do SIWZ) niezależnie od oferowanych rozwiązań.

Pyt. 4.

Załącznik nr 5A do SIWZ – projekt dotyczący Zadania 1 (strona 34) oraz jego załącznik – Tabela TN-2
wymienia urządzenie Cisco Catalyst 2960X-24TS-L. Natomiast Tabela 6 Projektu na stronie 35 poz. 3 oraz
odpowiadająca jej tabela w punkcie 2 Załącznika nr 6A do SIWZ, poz. 3 zawiera wymaganie, aby „wszystkie
porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie
z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów
PoE/PoE+”. Wyspecyfikowany w projekcie model przełącznika nie obsługuje zasilania urządzeń poprzez PoE,
a jego przeznaczenie określone w projekcie wskazuje, że funkcjonalność ta nie jest w tym urządzeniu potrzebna.
Proszę o informację, czy należy zaoferować w tym miejscu wskazany w projekcie model urządzenia, czy inny
oraz o odpowiednią korektę formularzy?

Odp. 4.

Zamawiający potwierdza, że należy zaoferować wskazany model urządzenia lub równoważny.
Zamawiający modyfikuje Tabelę 6 Projektu oraz odpowiadającą jej tabelę w punkcie 2 Załącznika nr 6A do
SIWZ w ten sposób, że usuwa zapis w poz. 3 o treści „Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe
10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at.
Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów PoE/PoE+.”
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Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje następujących
zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Pkt. 9.1. otrzymuje brzmienie:
„9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu,
7 października 2015 r., godz. 08:00 – w wysokości:

obowiązany

jest

wnieść

wadium

w

terminie

do

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w BZ WBK
3 Oddział Poznań 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 lub wadium w formie poręczeń bankowych, lub w
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez
podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Pkt. 13.1 b). otrzymuje brzmienie:
„13.1 b) koperta wewnętrzna musi być zaadresowana i oznaczona jak koperta zewnętrzna, prócz tego musi
posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Nie otwierać przed 7 października 2015 r.,
godz. 08:30””
3. Pkt. 14.1 otrzymuje brzmienie:
„14.1. Oferty należy składać na adres podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji, nie później niż do
7 października 2015 r., godz. 08:00, w Kancelarii UEP – budynek B, pok. 016.”
4. Pkt. 14.4 otrzymuje brzmienie:
„14.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2015 r., godz. 08:30, w siedzibie Zamawiającego – budynek
B, pokój 107.”
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