TVP/BZiZP/ZP/673/2018
BZiZP-230-135/2018
Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/100/2018

Warszawa, dnia 4 września 2018 r.

Wykonawcy
Zamawiający - Telewizja Polska S.A., prowadząc postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup
przełącznika Fibre Channel (postępowanie nr ZP/TITT/100/2018), działając na
podstawie:
1) art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej
„Ustawą” – przekazuje treść pytania przesłanego Zamawiającemu oraz
udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej
dalej SIWZ;
2) art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ.
Pytanie nr 1
W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 2.1 ppkt. H czy Zamawiający dopuści
rozwiązanie Management Access - 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45). Pozwoli to na
zaoferowanie równoważnego rozwiązania w konkurencyjnych warunkach o wyższych
parametrach.
Wyjaśnienie
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
Wszystkie parametry określone w pkt. 2.1 lit. h) Opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (dalej: OPZ) muszą zostać
spełnione.
Pytanie nr 2
b) 24-porty obsługujące interfejsy optyczne SWL, LWL, ELWL
Pytanie: Zamawiający wskazał typy interfejsów optycznych zdefiniowane i wspierane
tylko przez jednego producent a(Brocade)
Czy Zamawiający umożliwia zaoferowanie przełącznika wspierającego analogiczne
typy interfejsów ale o innej nomenklaturze (SW, LW, ER itp)
Wyjaśnienie
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przełącznika wspierającego analogiczne
typy interfejsów o innej nomenklaturze, pod warunkiem zachowania
parametrów określonych w OPZ.
Pytanie nr 3
e) 4 porty typu QSFP, do ekspansji , obsługujące transceivery QSFP 32-Gbps,
Pytanie: Porty typu QSFP i transceivery QSFP 32Gb dla przełączników FC 32Gb
oferuje wyłącznie jeden producent (Brocade), czy Zamawiający zaakceptuje
zaoferowanie czterech portów SFP+ obslugujących również transceivery 32Gb
(w wersji SFP+) w miejsce wspomnianych czterech QSFP ?
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Wyjaśnienie
Zamawiający podtrzymuje wymagania techniczne wymienione w pkt 2.1 lit. e)
OPZ.
Pytanie nr 4
i) posiada następujące cechy: ..., Dynamic path selection(DPS), Reliable Commit
(RCS), ...
Pytanie: Funkcjonalności DPS i RC nie są zdefiniowane poprzez żadne standardy
i oferuje je pod nazwą własną tylko jeden producent (Brocade), czy Zamawiający
zaakceptuje zaoferowanie przełącznika nie będącego urządzeniem firmy Brocade
pozbawionego w/w technologii właściwych tylko dla Brocade ?
Wyjaśnienie
Zamawiający
informuje,
że
dopuszcza
pozbawionego funkcjonalności DPS i RCS.

zaoferowanie

przełącznika

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy
dokonał zmiany treści SIWZ w następujący sposób:
Punkt 2.1 lit. i) OPZ otrzymuje brzmienie:
„posiada następujące cechy: Trunking, obsługę Syslog, obsługę IPv6,
filtrowanie adresów IP, możliwość aktualizacji firmware-u, Quality of Service
QoS), przesył IPSec, Menagement Information Base(MIB), synchronizację
czasu NTP, obsługuje Transparent (N_Port ID Virtualization – NPIV), obsługuje
Registered State Change Notification (RSCN), dynamiczna konfiguracja zdalna,
Fabric Shortest path First (FSPF), Simple Name Server (SNS), Fibre Channel
Authentication Protocol (FCAP)”.
Pytanie nr 5
Pytanie: Czy w wypadku kiedy funkcjonalność QoS objęta jest dodatkową płatną
licencją Zamawiający wymagać będzie jej dostarczenia ? Funkcjonalność QoS
związana z priorytetyzacją wybranego ruchu FC między określonymi inicjatorami
i targetami nie powinna mieć znaczenia w sytuacji kiedy zaoferowany przełącznik
wyposażony jest w porty FC 32Gb o pełnej przepustowości (wirespeed) z
możliwością ich agregacji (trunking)
Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje wymagania w zakresie zapewnienia
funkcjonalności QoS opisanej w pkt 2.1 lit. e).
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji
i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach?
Wyjaśnienie
Zamawiający musi mieć pełne prawa do korzystania
i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach.

z

licencji
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Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich Wyposażenie
i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane/
niewycofywane przez producenta ze sprzedaży?
Wyjaśnienie
Zamawiający wymaga urządzeń nowych tzn. wyprodukowanych nie wcześniej
niż w 2018 r, zapakowanych w oryginalne opakowania fabryczne, nienoszących
śladów otwierania. Dotyczy to oczywiście urządzeń, niewycofanych /
niewycofywanych z legalnego kanału dystrybucyjnego.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich Wyposażenie
i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta
urządzeń na rynek polski, od dystrybutora mającego swoją siedzibę w Polsce?
Wyjaśnienie
Zamawiający wymaga, aby urządzenia pochodziły z legalnego kanału
dystrybucyjnego. Dystrybutor nie musi mieć siedziby w Polsce.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Telewizja
Polska S.A?
Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, że jeśli Producent wymaga procedury rejestracji
urządzenia po zakupie to oczywiście sprzęt musi być zarejestrowany na koncie
Telewizji Polskiej S.A. w bazie danych wskazanej przez Producenta.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały
cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru
seryjnego urządzenia?
Wyjaśnienie
Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były oznaczone w sposób
umożliwiający identyfikację zarówno produktu jak i producenta.
Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy
dokonał zmiany treści SIWZ w następujący sposób:
W punkcie 3. OPZ po lit. g) dodaje się lit.h) w następującym brzmieniu:
„Urządzenia muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację
zarówno produktu jak i producenta”
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Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery
seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta?.
W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia
urządzeń.
W przypadku braku podanych jawnie wymagań zawartych w pytaniach 1-6,
Zamawiający może otrzymać:
- urządzenia niewiadomego pochodzenia
- urządzenia zmodyfikowane
- urządzenia z wadami technologicznymi
- urządzenia z wadami prawnymi np. bez prawa do korzystania z oprogramowania
i licencji, zarejestrowane na inną firmę końcową.
Wyjaśnienie
Zamawiający nie wymaga przed dostawą dostarczenia numerów seryjnych
urządzeń.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych modułów SFP+ celem
uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzeń?
Wyjaśnienie
Zamawiający nie wymaga, aby dostarczone moduły SFP+ były wyprodukowane
przez tego samego Producenta co przełącznik. Wystarczą odpowiedniki innych
firm, ale o takich samych parametrach technicznych. Muszą znajdować się one
na liście interfejsów kwalifikowanych przez Producenta do stosowania na tym
typie przełącznika.
Pytanie nr 13
W „OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zał. nr 1 do umowy” Zamawiający zawarł
następujące wymagania:
„2.1 Zarządzalny przełącznik Fibre Channel charakteryzujący się następującymi
cechami:
e) 4 porty typu QSFP, do ekspansji , obsługujące transceivery QSFP 32-Gbps,
i) posiada następujące cechy: Trunking”
Zapewnienie funkcjonalności zwartych w w/w punktach e) i i) wymaga zakupu
dodatkowych licencji do przełączników i tym samym bardzo podnosi cenę całego
rozwiązania.
W związku z tym czy Zamawiający wymaga dostawy przełącznika wraz z
niezbędnymi licencjami, które zapewnią funkcjonalności wskazane w punktach e) i
i)?
Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje wymagania w zakresie zapewnienia
funkcjonalności opisanych w pkt 2.1 lit. e) – obsługa portów QSFP oraz lit i) –
Trunking.
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Pytanie nr 14
Zamawiający wymaga:
"system chłodzenia powietrzem przepływającym z przodu do tyłu obudowy"
Czy wlot powietrza ma być od strony portów (port intake) czy jednak od strony
zasilaczy (port exhaust)? Zwykle porty serwerów są z tyłu szafy i łatwiej jest
kablować (port exhaust).
Wyjaśnienie
Zamawiający, podtrzymuje wymaganie aby system chłodzenia zapewniał
przepływ powietrza od przodu do tyłu obudowy.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonał zmiany
treści SIWZ w następujący sposób:
W OPZ po punkcie 3. dodaje się punkt 4. w następującym brzmieniu:
„Opis istniejącego środowiska pamięci współdzielonej systemów Pro Tools,
z którym muszą współpracować zamawiane urządzenia.
Zamawiający posiada system pamięci współdzielonej, w skład którego
wchodzą:
 3 macierze PetaStor typ AL6160FA, max. transfer danych 4 Gbs
 1 macierz PetaStor typ AL7161F, max. transfer danych 4 Gbs
 1 macierz PetaStor typ AL8161F, max. transfer danych 4 Gbs
 1 macierz PetaStor typ AN616F8D, max. transfer danych 4 Gbs
 1 serwer Backupu z kartą ATTO CTFC-161E, max. transfer danych 16
Gbs
Za pośrednictwem przełącznika FC, z macierzami współpracuje 9 stanowisk
ProTools Ultimate zbudowanych na komputerach Apple Mac Pro
,wyposażonych w karty ATTO CTFC-161E, max. transfer danych 16 Gbs”.

Zatwierdził:
/…../
Telewizja Polska S.A.
Ośrodek TVP-Technologie
Roman Pedrycz
Dyrektor
..................................................
imię i nazwisko, stanowisko
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