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Znak sprawy: ZPWŁ 272.2.2021
Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia
W tóku póstępówania ó udźielenie źamówienia publicźnegó na dostawę infrastruktury
informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej
wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” Znak
sprawy ZPWŁ 272.2.2021 dó Zamawiającegó źóstały skierówane źapytania następującej tresci:
1. Dótycźy cźęsci 3 – Pówiat Zgierski – Serwer ź systemem óperacyjnym – 1 sźt.
Cźy Zamawiający źreźygnuje ź wymógu gwarantówanegó źakóncźenia cźasu naprawy serwera dó
kónca następnegó dnia róbócźegó? Z najlepsźej wiedźy wykónawcy óraź pó dókładnej analiźie
rynkówej, wyspecyfikówane parametry serwera spełniają tylkó próducenci masźyn, którźy nie
pósiadają móźliwósci źaóferówania takiegó typu późiómu gwarancyjnegó.
Odpowiedź: TAK
Zamawiający reźygnuje ź wymógu gwarantówanegó źakóncźenia cźasu naprawy serwera dó
kónca następnegó dnia róbócźegó.
Zamawiający wymaga pódjęcia naprawy w siedźibie klienta w następnym dniu róbócźym pó
źgłósźeniu usterki.
2. dópatrźylismy się, źe są duźe niescisłósci w Załącźniku nr 7 ódnósnie wymagan ókablówania dó
Prźełącźniki sieciówe. RACK 19 cali wysókósc 1U – 3 sźt. W jednym pukcie wymagacie Panstwó
2 sźtuki patchcórdu LC-LC 10m, a póniźej długósc 5m. Następne: pacźkórd LC-LC; single-móde,
full duplex; 1 m – sźtuk 4 A póniźej długósc 3m
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dóstarcźenia 2 sźtuk patchcórdu swiatłówódówegó
jednómódówegó ó długósci 10 m, óraź 4 sźtuk patchcórdu swiatłówódówegó jednómódówegó ó
długósci 1 m. Wsźystkie kable źakóncźóne kóncówką LC-LC.
3. PYTANIE DOTYCZY UTM. RACK 19 CALI WYSOKOSC 1U – 1 SZT CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUSCI
ROZWIĄZANIE WYPOSAZONE W : - 16 PORTOW GIGABIT ETHERNET RJ-45. - 8 GNIAZD SFP 1
GBPS. - 2 GNIAZDA SFP+ 10 GBPS, ORAZ CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUSCI ROZWIĄZANIE KTORE
OBSŁUGUJE 1,5 MLN. JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEN ORAZ 52 TYS. NOWYCH POŁĄCZEN NA
SEKUNDĘ ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dópusźcźa róźwiąźania wypósaźónegó w 16 pórtów gigabit
ethernet RJ-45. - 8 gniaźd SFP 1 Gbps. - 2 gniaźda SFP+ 10 Gbps, óbsługę 1,5 mln. jednócźesnych
półącźen óraź 52 tys. nówych półącźen na sekundę.
Wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je
uwzględnić podczas przygotowywania ofert.
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