
     W dniu 16.10.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr  634866-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.- postępowanie

o  numerze  referencyjnym  CKZiU2.26.20.18  pn.  Dostawa  doposażenia  pracowni

informatycznej  2  w  Centrum  Kształcenia  Zawodowego i  Ustawicznego  nr  2  „Mechanik”

w Raciborzu.

Poniższe pytania dotyczą: CZĘŚĆ II – URZĄDZENIA SIECIOWE

Treść pytań:

1. Czy Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji
i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach?

2.  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?

3.  Czy  Zamawiający  wymaga  aby  dostarczane  urządzenia,  a  także  ich  wyposażenie
i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń
na rynek polski?

4. Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu?

5. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty
ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia?

6.  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.

7. Zamawiający wymaga dostarczenia:
„Programowalny  przełącznik,  który  musi  spełniać  kryteria  Akademii  Cisco  (WS-C2960-
24LC-S  Catalyst  2960  24  10/100  (8  PoE)  +  2  T/SFP  LAN  Lite  Image)”.  Wskazane
urządzenie zostało już wycofane ze sprzedaży przez producenta. Czy Zamawiający dopuści
dostarczenie WS-C2960+24LC-L?

8. Zamawiający wymaga dostarczenia:
„Router, który musi spełniać kryteria Akademii Cisco (CISCO1921/K9
C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base)” Wskazane urządzenie
zostało już wycofane ze sprzedaży przez producenta. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie
ISR4221/K9? Czy wraz z urządzeniem ma zostać dostarczone mocowanie do szafy rack?



9. Zamawiający wymaga dostarczenia:
„Moduły do routera CISCO1921/K9
W tym:
EHWIC-4ESG
…
EHWIC-1GE-SFP-CU”
Na  wskazane  moduły  został  już  ogłoszony  koniec  sprzedaży.  Nie  są  one  kompatybilne
z routerami ISR4221/K9. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie aktualnych
odpowiedników tj. NIM-ES2-4 i NIM-1GE-CU-SFP?

Na powyższe pytanie udziela się odpowiedzi jak poniżej:

 
Ad. 1 
           TAK, Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji

     i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach

Ad. 2 
           TAK, 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.

Ad. 3 
            TAK, Zamawiający  wymaga aby dostarczane  urządzenia,  a  także  ich wyposażenie
            i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta
            urządzeń na rynek polski.

Ad. 4 

          TAK, Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Centrum
          Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Ad. 5 
           TAK, Zamawiający  wymaga  aby  wszystkie  dostarczane  urządzenia  posiadały
           cechy/atrybuty ich  legalności,  tj.  oznaczenie  producenta,  modelu  oraz  numeru
           seryjnego urządzenia.

Ad. 6 

          TAK,  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.

Ad. 7

         TAK, Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia WS-C2960+24LC-L.

Ad. 8

        TAK,  Zamawiający  dopuszcza  dostarczenie  urządzenia  ISR4221/K9.  Wraz

        z  urządzeniem ma zostać dostarczone mocowanie do szafy rack.

Ad. 9
       TAK, Zamawiający dopuszcza dostarczenie aktualnych odpowiedników tj. NIM-ES2-4
      i NIM-1GE-CU-SFP.
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