
 

 

 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 20.08.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SWZ  

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), 
Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pn.: „Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN”; numer sprawy: 11/ST/WS/POPC/PN/2021;  ogłoszenie o 
zamówieniu numer 2021/S 148-394388 z dnia 3-08-2021 r. 

 
Pytanie 1:  
Dotyczy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.A.18.a) oraz II.B.17.a): "Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego 
urządzenia minimum 5-letniej gwarancji na urządzenie, prawa do aktualizowania oprogramowania i wszystkich 
funkcjonalności urządzenia, wsparcie dystrybutora i producenta" 
Prosimy o potwierdzenie, że określenie "wszystkich funkcjonalności urządzenia" oznacza w tym przypadku wszystkie 
funkcjonalności urządzenia, które są wymagane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający, zgodnie z wymaganiem w  Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt II.A.18.a) oraz II.B.17.a, potwierdza, że  
zapis "wszystkich funkcjonalności urządzenia" oznacza w tym przypadku wszystkie funkcjonalności urządzenia, 
które są wymagane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie 2:  
Pyt. 2 Dotyczy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.A.3.a: 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do urządzeń wkładek SFP lub SFP+ ? Jeżeli tak, to prosimy o informację, ile 
sztuk oraz jaki typ wkładek należy dostarczyć (np. 1 GE SFP SX (short range) itp.). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga dostarczenia do urządzeń wkładek SFP oraz SFP+. 
 
Pytanie 3:  
Dotyczy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.A.2.d oraz II.B.2e : "Ograniczenie/gwarantowanie pasma lub 
priorytetyzacja ma być określana w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP, autoryzowanego 
użytkownika oraz pola DSCP."  
Czy wymaganie na określanie pasma/priorytetyzacji w odniesieniu do pojedynczego połączenia zostanie uznane za 
spełnione przez rozwiązanie, które daje możliwość ograniczania/gwarantowania pasma lub priorytetyzacji dla 
ruchu określanego m.in. poprzez adres IP źródłowy, adres IP docelowy,  autoryzowanego użytkownika, pole DSCP, 
serwis, aplikację, kategorię URL? Dzięki zastosowaniu tych parametrów istnieje możliwość szczegółowego opisania 
połączenia (w rozumieniu ruchu sieciowego danego typu/relacji), do którego będzie odnosiło się 
ograniczenie/gwarantowanie pasma lub priorytetyzacja. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzna wymaganie „na określanie pasma/priorytetyzacji w odniesieniu do pojedynczego połączenia, 
adresu IP, autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP„ za spełnione jeżeli rozwiązanie zapewni możliwość 
ograniczania/gwarantowania pasma lub priorytetyzacji dla ruchu określanego m.in. poprzez adres IP źródłowy, 
adres IP docelowy,  autoryzowanego użytkownika, pole DSCP, serwis, aplikację, kategorię URL. 
 
 
 



 

2 

Pytanie 4:  
Dotyczy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.B.3.i) , II.B.3.j) , II.B.15. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie, które oferuje pojedynczy, zewnętrzny zasilacz 230V 
AC. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które oferuje pojedynczy, zewnętrzny zasilacz 230V AC. 
 
Pytanie 5:  
Dotyczy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.A.3.a) i pkt II.B.3 : Zamawiający używa konkretnych nazw niektórych 
portów, np. LAN, DMZ, WAN. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie nie musi mieć na sztywno przydzielonych 
portów do określonej roli i wystarczające będzie przeznaczenie portów do odpowiedniej roli poprzez odpowiednią 
konfigurację. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że urządzenia opisane w OPZ  w pkt II.A. i pkt II.B nie muszą mieć na sztywno 
przydzielonych portów do określonej roli i wystarczające będzie przeznaczenie portów do odpowiedniej roli poprzez 
odpowiednią konfigurację. 
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