
 

 

 

znak: BAG.261.1.22.2018  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Modernizacja głównych urządzeń infrastruktury sieciowej Centrali NFZ”. 

 

 

 

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1 

1) Pytania do wzoru umowy: 

1.1 Czy wskazane w § 2 ust. 4 Umowy sprawozdanie z godzin wsparcia merytorycznego to protokół 

odbioru o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wskazane w § 2 ust. 4 Umowy sprawozdanie z godzin wsparcia 

merytorycznego to protokół odbioru o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy. 

 

1.2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie na końcu § 2 ust. 4,5 i 6 zapisów: 

 

a) (§ 2 ust. 4) „Zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu, o którym mowa  

w § 1 ust. 3 w terminie 1-go dnia roboczego od dnia udzielenia przez Wykonawcę wsparcia 

merytorycznego. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
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b) (§ 2 ust. 5) „Zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu, o którym mowa  

w § 1 ust. 5 w terminie 1-go dnia roboczego od dnia dokonania dostawy i udzielenia 

gwarancji. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

c) (§ 2 ust. 6) „Zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu, o którym mowa w § 1 

ust. 6 w terminie 1-go roboczego od dnia wdrożenia sprzętu? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

1.2 Czy Zamawiający wyraża zgody na zmianę § 2 ust. 7 Umowy i wprowadzenie zamiast  

dotychczasowej  jego treści, następującej treści  § 2 ust. 7 Umowy: „Za dzień zapłaty Strony 

uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”? 

  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

1.3 Czy Zamawiający zgadza się na zastrzeżenie kar umownych określonych w  § 6 ust. 1 pkt 2), 3) i 

4) za zwłokę zamiast za opóźnienie? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

1.4 Czy Zamawiający zgadza się na naliczanie kar umownych określonych w § 6 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 

4)  od kwoty wynagrodzenia netto, a nie brutto? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

1.5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 6 ust. 2 Umowy? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

1.6 Czy Zamawiający zgadza się na następującą zmianę  § 10 ust. 11 Umowy: „Zamawiający 

może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia jej nienależytego wykonania,  

w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze, 

wyznaczonego Wykonawcy na prawidłowe wykonanie Umowy”? 
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Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

2) Pytania dotyczące Umowy o zachowaniu poufności. 

a. Czy Zamawiający zgadza się na następującą zmianę Załącznika nr 6 § 3 ust. 2 Umowy: 

„Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia 

jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed 

dokonaniem ujawnienia, o ile takie zawiadomienie przed dokonaniem ujawnienia będzie w 

zaistniałej sytuacji możliwe?”     

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

b. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następująca zmianę treści  §  2 ust. 1 pkt d) Załącznika 

nr 6 do Umowy: „na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania albo 

wygaśnięcia umowy, niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszelkie materiały 

zawierające jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami, z 

wyjątkiem kopii bezpieczeństwa znajdujących się w systemie backupu danych, będącymi w jego 

posiadaniu”? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

Pytanie 3 

Umowa §  2 ust. 4, 5, 6 Prosimy o potwierdzenie, że płatności dokonywane są w częściach po 

wykonaniu i odbiorze danego zakresu czyli po dostawie sprzętu, wdrożenia, wsparcia? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że płatności dokonywane są w częściach po wykonaniu i odbiorze danego 

zakresu czyli po dostawie sprzętu, wdrożenia, wsparcia 

 

Pytanie nr 4 

Umowa § 2 ust. 1 pkt. 3) oraz ust. 4 Prosimy o podanie informacji czy płatności z tytułu 

wsparcia merytorycznego będą płacone w miesięcznym okresie rozliczeniowym? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że płatności z tytułu wsparcia merytorycznego będą płacone w 

miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 

Pytanie nr 5 

Umowa § 6 ust. 1 pkt. 2)-4) Prosimy o zmianę słowa opóźnienie na zwłokę lub ewentualnie 

„opóźnienie z winy Wykonawcy”? Obecne postanowienie wskazuje, iż Wykonawca 

odpowiada za niedotrzymanie terminu również w przypadkach zależnych od 
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Zamawiającego. Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie czy kary za opóźnienia są skorelowane  z 

art. 471 KC? 

 

Odpowiedź 

Rozszerzenie odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy za okoliczności przez niego 

niezawinione (np. za opóźnienie) możliwe jest w świetle art. 473 k.c., co potwierdza orzecznictwo 

sądów powszechnych. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści  

§ 6 ust. 1 pkt 2-4 umowy we wnioskowanym zakresie.    

 

Pytanie nr 6 

Umowa § 6 ust. 1 pkt. 2) Prosimy o podanie informacji czy podstawa naliczenia kary 

umownych dotyczy przypadku niedotrzymania terminu określonego w  § 3 ust. 1 Etapu I i 

Etapu II? 

 

Odpowiedź 

Zamawiaczy potwierdza, że podstawa naliczenia kary umownych dotyczy przypadku 

niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1 Etapu I i Etapu II.  

 

Pytanie nr 7  

Umowa § 9 ust. 1 W związku z tym, iż Wykonawca ma działać zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych prosimy o podanie informacji czy Zamawiający zamierza 

powierzyć Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych? Jeśli tak prosimy o podanie 

informacji jaki jest zakres, cel i dane osobowe powierzane do przetwarzania? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie powierza Wykonawcy przetwarzania danych osobowych. W odpowiedzi na 

zapytanie Zamawiający wykreśla z umowy § 9 ust. 1.  

 

Pytanie nr 8 

W dokumencie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI - SZCZEGÓŁOWY OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie „6. Wdrożenie, gwarancja i wsparcie 

merytoryczne” Zamawiający specyfikuje: 

 W ramach etapu III Wykonawca będzie świadczył gwarancję i wparcie 

merytoryczne. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być objęte 36 miesięczną 

gwarancją obejmującą aktualizację oprogramowania oraz wymianę uszkodzonego 

urządzenia w trybie NBD (na następny dzień roboczy) 

Czy Zamawiający wymaga aby świadczenia gwarancyjne były oparte o wykupiony przez 

Wykonawcę serwis producenta zapewniający autoryzowany dostęp do aktualizacji 

oprogramowania, naprawę lub wymianę urządzeń lub ich części zgodnie z metodyką i 

zaleceniami producenta praz bezpośredni dostęp do pomocy technicznej (TAC) producenta 

dla wszystkich dostarczonych elementów na cały okres świadczenia gwarancji? 
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Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wymaga aby świadczenia gwarancyjne były oparte o wykupiony 

przez Wykonawcę serwis producenta zapewniający autoryzowany dostęp do aktualizacji 

oprogramowania, naprawę lub wymianę urządzeń lub ich części zgodnie z metodyką  

i zaleceniami producenta praz bezpośredni dostęp do pomocy technicznej (TAC) producenta dla 

wszystkich dostarczonych elementów na cały okres świadczenia gwarancji. 

 

Pytanie nr 9 

Czy zamawiający przewiduje sprawdzenie na etapie dostawy czy dostarczone urządzenia są 

objęte pakietami serwisowymi producenta na cały okres świadczenia gwarancji zgodnie z 

wymaganiami SIWZ , np. poprzez zalogowanie się do systemu producenta ?  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że przewiduje sprawdzenie na etapie dostawy czy dostarczone 

urządzenia są objęte pakietami serwisowymi producenta na cały okres świadczenia gwarancji 

zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Pytanie nr 10 

Zamawiający wymaga dla urządzenia rdzeniowego nie mniej niż 2 zasilacze pracujące w 

trybie redundantnym czy to oznacza że w przypadku awarii jednego z zasilaczy drugi 

powinien umożliwiać normalną pracę urządzenia z wymaganym wyposażeniem? Tym 

samym prosimy o potwierdzenie że nie dopuszcza się trybu combined mode tylko 

redundancy mode. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza tylko tryb redundancy mode.  

 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający w przypadku przełącznika dostępowego wymaga 2 zasilaczy 

zmiennoprądowych ?W wymaganiu Zamawiający określił że przełącznik może być 

wyposażony w 2 zasilacze. 

  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o doprecyzowanie czy zasilacze i wentylatory przełącznika dostępowego mają 

zapewnić wyrzut ciepłego powietrza od strony portów liniowych? W wymaganiu 

zamawiający nie określił dokładnie czy urządzenia mają być dostarczone w konfiguracji 

wyrzutu powietrza od strony portów czy od strony połączeń zasilających. W przypadku 

oferowania urządzeń jest to parametr, który nie może być zmieniony ad-hoc i wymaga 

wcześniejszej deklaracji. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przełączniki dostępowe powinny mieć wyrzut powietrza od strony 

portów.  

 

Pytanie nr 13 

Zamawiający wymaga interfejsów optycznych oraz kabli twinax. Czy mają być one tego 

samego producenta co oferowane urządzenia?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że interfejsy optyczne i kable twinax mają być tego samego producenta 

co oferowane urządzenia. 

 

Pytanie nr 14 

Zamawiający w ramach wdrożenia opisał że wymaga integracji dostarczonych urządzeń z 

obecną Infrastrukturą Data Center. Co zamawiający rozumie poprzez integrację poza 

konfiguracją sieciową tj. odpowiednią adresacją, dopasowaniem numeracji vlan, etc? Czy w 

ramach integracji ma nastąpić konfiguracja urządzeń np. Pod kątem specyficznych 

systemów zarządzania, monitorowania, konfiguracji. Jeśli tak to prosimy o podanie nazw 

oraz aktualnie używanych wersji. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że urządzenia muszą współpracować z Cacti 0.8.7g  

 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający może sprecyzować co wchodzi w zakres wdrożenia/migracji? Prosimy o 

przedstawienie aktualnej topologii, wymienienia ilości i rodzaju urządzeń podlegającej 

migracji. 

 

Odpowiedź 

Ww. dane zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy na etapie przygotowania projektu. 

 

Pytanie nr 16 

Czy zamawiający dysponuje opisem systemów i funkcjonalności, które będą musiały być 

przeniesione na nowy system Data Center. Jeśli nie to czy oferent w ramach projektu 

technicznego  będzie zobowiązany do inwentaryzacji infrastruktury Data Center 

zamawiającego? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji. Zamawiający dysponuje 

dokumentacją sieci. 
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Pytanie nr 17 

Co powinno wchodzić w zakres projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej? 

- zakres, plan, harmonogram, procedury rollback, testy redundancji, aktualny stan po 

wdrożeniu, procedury diagnostyczne dla administratorów? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że projekt techniczny dostarczony przed wdrożeniem powinien zawierać 

opisy, topologię, harmonogram wdrożenia, procedury rollback, testy redundancji. Dokumentacja 

powykonawcza powinna zawierać aktualny stan po wdrożeniu (m.in. opisy, topologię fizyczną i 

logiczną, listę i konfigurację urządzeń) oraz procedury diagnostyczne dla administratorów.  

  

Pytanie nr 18 

Zamawiający wymaga czterech urządzeń rdzeniowych oraz 16 przełączników dostępowych 

czy wszystkie te urządzenia będą zlokalizowane w jednym ośrodku obliczeniowym? Jeśli nie 

prosimy o podanie w jakich lokalizacjach się znajdują? Czy jeśli będą to dwa oddalone od 

siebie ośrodki to czy Zamawiający wymaga uruchomienia specjalnych protokołów 

szyfrujących typu MACSEC? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że urządzenia będą zlokalizowane w dwóch ośrodkach obliczeniowych 

Zamawiającego. Zamawiający wymaga uruchomienia szyfrowania pomiędzy ośrodkami. Obydwa 

ośrodki znajdują się na terenie Warszawy.  

 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający opracował plan migracji? Czy wymaga on nocnych okien serwisowych? 

Prosimy o podanie przybliżonej ich ilości? 

 

Odpowiedź 

Plan migracji powinien być opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Migracja może wymagać pracy w godzinach nocnych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. 

Zamawiający zapewni minimum dwa okna serwisowe. 

 

Pytanie nr 20 

Czy oferent będzie odpowiedzialny za fizyczną instalacje urządzeń w szafach i ich 

okablowanie? Jeśli tak to czy na chwilę obecną jest wolne miejsce w szafach umożliwiające 

ich instalację? Czy instalacja nowych urządzeń będzie się wiązała z wcześniejszym 

usunięciem starych urządzeń z szaf? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za instalację urządzeń  

w szafach rack i ich okablowanie. Może zachodzić potrzeba wcześniejszego demontażu obecnie 

użytkowanych.  

 



8 

 

Pytanie nr 21 

Czy zamawiający może podać przybliżoną ilość połączeń kablowych ich rodzaj oraz 

długość? 

 

Odpowiedź 

Przybliżona ilość połączeń kablowych ich rodzaj oraz długość podane są w punkcie  

4 opisu przedmiotu zamówienia „Interfejsy i okablowanie” 

Pytanie nr 22 

Czy Zamawiający w ramach konfiguracji urządzeń datacenter będzie wymagał konfiguracji 

sieci overlayowych typu VXLAN? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w ramach konfiguracji urządzeń datacenter będzie wymagał 

konfiguracji sieci overlayowych typu VXLAN. 

 

 

Pytanie nr 23 

Zamawiający wymaga zgodności przełącznika dostępowego z obecnie posiadanymi 

urządzeniami Cisco Nexus 2248tp-e. Czy te urządzenia będą podłączane bezpośrednio do 

przełączników dostępowych? Czy przełączenie ich z obecnej infrastruktury na nowo 

dostarczane urządzenia jest w gestii oferenta? Jeśli tak prosimy o podanie ich ilości oraz 

przybliżonej ilości podpiętych systemów końcowych (serwerów). 

 

Odpowiedź 

Podłączenie i ewentualną rekonfigurację wykorzystywanych przez  Zamawiającego urządzeń 

Cisco Nexus 2248tp-e (12 szt.) do nowych urządzeń realizuje Wykonawca.      

 

Pytanie nr 24 

Czy Zamawiający posiada strefy bezpieczeństwa, strefy DMZ, które należy zmigrować? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że posiada strefy bezpieczeństwa, strefy DMZ, które należy 

zmigrować. 

 

Pytanie nr 25 

Prosimy o podanie jaką funkcję będą pełniły routery WAN? Czy odpowiedzialne są za ruch 

Internetowy, agregację połączeń szyfrowanych, inne? 

 

Odpowiedź 

Routery WAN będą pełniły rolę HUBów pomiędzy oddziałami Zamawiającego a ośrodkami 

obliczeniowymi, będą m.in. agregowały połączenia szyfrowane. 
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Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający  potwierdza, że wszystkie dostarczane w niemniejszym postępowaniu 

urządzenia oraz części zamienne mają być fabrycznie nowe (nie używane w innych 

projektach i nie starsze niż 6 miesięcy od daty produkcji) oraz maja pochodzić z oficjalnego 

kanału dystrybucji ? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie dostarczane w niniejszym postępowaniu urządzenia oraz 

części zamienne mają spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 27 

Czy w zakresie projektu technicznego jest opracowanie i implementacja wymaganego QoS 

w sieci? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie projektu technicznego jest opracowanie  

i implementacja wymaganego QoS w sieci. 

 

Pytanie nr 28 

Czy w ramach migracji Zamawiający będzie wymagał procedur i testów Disaster Recovery? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w ramach migracji Zamawiający będzie wymagał procedur  

i testów Disaster Recovery.  

 

Pytanie nr 29 

Dotyczy:  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI.  PKT 6. Wdrożenie, gwarancja  

i wsparcie merytoryczne 

Spotkania z Zamawiającym  w trakcie prowadzenia projektu  - czy zamawiający wymaga, a 

jeżeli tak, to z jaką częstotliwością, spotkań z Wykonawcą w celu monitorowania statusu 

prac wdrożeniowych w ramach Etapu II. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że spotkanie będą się odbywać nie częściej niż raz w tygodniu. 

Pytanie nr 30 

Dotyczy:  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI.  PKT 6. Wdrożenie, gwarancja  

i wsparcie merytoryczne 

Harmonogram - Czy zamawiający wymaga opracowania harmonogramu szczegółowego 

wdrożenia. A jeżeli tak – w jakim formacie powinien zostać przygotowany harmonogram  

(MS Excell ?  MS Project?  Inne ?) 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wymaga opracowania harmonogramu szczegółowego wdrożenia. 

Zamawiający nie precyzuje w jakim formacie harmonogram ma być przygotowany. 
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Pytanie nr 31 

Dotyczy:  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI.  PKT 6. Wdrożenie, gwarancja i 

wsparcie merytoryczne 

Prace w weekendy lub nocy  - Czy zamawiający zapewni Asystę upoważnionego pracownika 

Zamawiającego w trakcie prac weekendowych lub nocnych. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że zapewni asystę upoważnionego pracownika Zamawiającego  

w trakcie prac weekendowych lub nocnych. 

 

Pytanie nr 32 

Prosimy o informację jakiego rodzaju kable zasilające mają być dostarczane do 

zaoferowanych urządzeń ? (standardowe wtyczki AC230 lub wtyczki do list zasilających 

C13) ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że używa obydwu standardów gniazd.   

 

Pytanie nr 33 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń nowych, 

nieużywanych, nie refabrykowanych, pochodzących z autoryzowanego kanały sprzedaży 

Producenta oraz przeznaczonych do sprzedaży na teren Unii Europejskiej. 

 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 26. 

 

Pytanie nr 34 

Czy w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga dostarczania szaf rack w 

przypadku braku miejsca w obecnie używanych przez Zamawiającego?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga dostarczania szaf rack w przypadku braku miejsca w obecnie 

używanych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 35 

Czy Zamawiający na potrzeby oraz czas wdrożenia przedmiotowych urządzeń zapewni 

dostęp zdalny do sieci? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zapewnia dostępu zdalnego do sieci na potrzeby oraz czas wdrożenia 

przedmiotowych urządzeń. 
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Pytanie nr 36 

Czy Zamawiający wymaga aby inżynier wykonawcy był obecny na miejscu w lokalizacji 

Zamawiającego po wykonanej migracji systemów (urządzeń)?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby inżynier wykonawcy był obecny na miejscu w lokalizacji 

Zamawiającego po wykonanej migracji systemów (urządzeń). 

 

Pytanie nr 37 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie modułu z 32 gniazdami QSFP28 40/100Gbps 

zamiast 24 x 40Gbps? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

 

Pytanie nr 38 

Czy Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności MACSEC dla karty z portami na 

dodatkowych portach na karcie 40G? Zostaną przy tym dostarczone stosowne przejściówki 

40G na 10G. W praktyce 8 portów per urządzenie (łącznie 16 per DC) wystarczy do 

zaszyfrowania ruchu pomiędzy Data Center. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wskazane w pytaniu funkcjonalności. 

 

Pytanie nr 39 

Czy Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności LISP poprzez funkcjonalność 

optymalizacji ścieżki ruchu, która jest już częścią rozwiązania VXLAN EVPN? VXLAN 

EVPN, jak rozumiemy wymogi, będzie podstawową technologią  realizacji usług 

transportowych w Data Center. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 40 

Zamawiający wymaga funkcjonalności FCoE na urządzeniach rdzeniowych. Jest to 

funkcjonalność typowo realizowana przez urządzenia dostępowe, w szczególności dla 

planowanej architektury spine-leaf opartej o EVPN nie ma obecnie rozwiązań 

przesyłających FC/FCoE poprzez EVPN/IP Fabric.  Dodatkowo dla urządzeń dostępowych 

nie ma wymogu tej funkcjonalności, zapis ten jest więc w praktyce martwy. Prosimy o 

usunięcie wymagania. 
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Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 41 

Czy funkcjonalność dołączenia zewnętrznych, wyniesionych modułów liniowych ToR (Top 

of Rack), może być realizowana wyłącznie poprzez urządzenia dostępowe? Jest to 

funkcjonalność urządzeń typu dostępowego (leaf) i w planowanej architekturze EVPN/IP 

Fabric (spine/leaf) moduły wyniesione mogą być dołączane tylko do urządzeń dostępowych. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że  funkcjonalność dołączenia zewnętrznych, wyniesionych modułów 

liniowych ToR (Top of Rack), może być realizowana wyłącznie poprzez urządzenia dostępowe. 

 

Pytanie nr 42 

Czy Zamawiający dopuszcza realizację wirtualnych kontekstów poprzez zastosowanie 

dodatkowych urządzeń np. 36 portów 40/100G z MacSec, obudowa 1RU? Proponujemy 

dostarczenia zestawu jednego urządzenia rdzeniowego oraz dodatkowo jednego urządzenia 

1RU z 36 portami 40/100G (z możliwością szyfrowania Macsec na wszystkich portach) per 

każde urządzenie rdzeniowe. Pozwoli to zrealizować np. funkcjonalność kontekstu dla 

połączenia pomiędzy Data Center na dedykowanej warstwie urządzeń w sposób 

rekomendowany przez producenta. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji wirtualnych kontekstów poprzez zastosowanie 

dodatkowych urządzeń np. 36 portów 40/100G z MacSec, obudowa 1RU. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
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