Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. 12 63 92 300 (centrala), 12 63 92 303 (sekretariat), fax 12 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl

Myślenice, dnia 13.06.2017r.
SRG.272.4.2017

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa
sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt.: e-Myślenice – wdrożenie e-usług w
Gminie Myślenice”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), po dokonaniu analizy pytania Wykonawcy,
dokumentacji, opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami,
zamieszczonymi na stronie internetowej, udziela stosownego wyjaśnienia oraz wprowadza
następującą zmianę w tej dokumentacji:
Pytanie 1:
W wymaganiach minimalnych sprzętu Zasilacz awaryjny UPS.2 Zamawiający wskazał :
„W serwerowni zostanie zamontowany zasilacz awaryjny UPS o mocy znamionowej 5 kVA/4 kW,
pozwalający na autonomię podczas pracy awaryjnej nie mniej niż 15 min, o wydajności przy pełnym
obciążeniu 96%, pracujący w trybie pracy true on-line. Urządzenie ma zapewnić podtrzymanie
zasilania po zaniku zasilania głównego dla urządzeń zamontowanych w serwerowni”
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie ( UPS) o wydajności przy pełnym obciążeniu 94% ?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis w mocy, nie zmieniając jego treści.
Pytanie 2:
W wymaganiach minimalnych sprzętu Zasilacz awaryjny UPS.5 Zamawiający wskazał :
Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień
baterię i Przeciążenie.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie(UPS), który będzie wyposażony w wyświetlacz LCD, ze względu
na szersze możliwości jakie oferuje?
Odpowiedź:
Opis Przedmiotu Zamówienia określa parametry minimalne, które jednak nie mają charakteru
parametrów granicznych. Wobec powyższego Zamawiający nie widzi przeszkód, aby w zgodzie z art.
29 ustawy PZP, złożona została oferta, która w przypadku spełnienia niezbędnych wymagań
zapewnieni Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z jego potrzebami.
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Pytanie 3:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt.5.3 Zamawiający wymaga:
a)
aby oferowane urządzenie posiadało obsługę skryptów CLI (UAS.8). Według najlepszej
wiedzy oferenta podane wymagania są w stanie spełnić jedynie urządzenia firmy Extreme
Networks.
b)
aby oferowane urządzenie posiadało wielkość pamięci flash 512GB (UAS.2.8). Taka ilość
pamięci jest nieuzasadniona i ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji.
c) aby oferowane urządzenie posiadało wsparcie dla funkcjonalności MVR (UAS.4.2).
Funkcjonalność MVR jest zbliżona do funkcjonalności IGMP Snooping która jest
powszechnie używana przez wszystkich producentów sprzętu sieciowego.
d)
aby oferowane urządzenie wspierało obsługę RFC 3619 (UAS.6.7). Zgodnie z publicznie
dostępnymi informacjami protokół RFC3619 został stworzony przez producenta
przełączników sieciowych - firmę Extreme Networks. W tej sprawie jest wyrok KIO 190/15
które to wymagania w zestawieniu łącznym jednoznacznie wskazują na przełącznik Extreme
Networks x440.
Tak zdefiniowany Opis Przedmiotu Zamówienia zawęża przedmiot zamówienia do w/w urządzenia.
Wnosimy o dokonanie zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia, umożliwiających złożenie oferty
konkurencyjnej na urządzenia o parametrach nie gorszych lub lepszych:
a) poprzez wykreślenie zapisu w pkt. UAS.8
b) poprzez zmianę zapisu pkt. UAS.2.8 Pamięć flasz o pojemności umożliwiającej zapis
minimum 3 obrazów systemowych lub dopuszczenie rozwiązań o pamięci flash minimum
200MB;
c) poprzez zmianę zapisu przez dodanie w opisie lub równoważne;
d) poprzez wykreślenie zapisu w pkt. UAS.6.7
Ponadto
w pkt. UAS.2.4 Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały wbudowane dedykowane porty
umożliwiające łączenie przełączników w stos. Większość dostępnych na rynku przełączników
umożliwia łączenie w stos wykorzystując porty uplink.
Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie posiadające możliwość stackowania poprzez porty
typu uplink które umożliwiają stackowania na większe odległości poprzez moduły SFP+ bądź kable
DAC?
w pkt. UAS.5.6 Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały obsługę TACACS+ (RFC 1492).
Protokołem równoważnym jest RADIUS, zatem stawianie wymagania na obsługę protokołu TACACS+
w opinii Oferenta ma na celu jedynie ograniczanie konkurencji co jest niezgodne z Prawem Zamówień
Publicznych. Czy Zamawiający uzna zatem za równoważne rozwiązanie posiadające wsparcie dla
funkcjonalności RADIUS w zamian za TACACS+?
W związku z powyższym wnioskujemy do Państwa o dokonanie stosownych zmian w opisie
przedmiotu zamówienia poprzez ich wykreślenie lub poprawienie na takie, które bezpośrednio lub
pośrednio nie wskazywałyby na jednego producenta lub w sposób zupełnie nieuprawniony
ograniczałyby złożenie oferty konkurencyjnej.
Przypominamy Państwu, że określenie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w powyższym
postępowaniu jest ewidentnym złamaniem zasad udzielania zamówień publicznych oraz stanowi
obrazę przepisów Pzp.
Opis przedmiotu zamówienia określono bowiem w taki sposób, który jednoznacznie narusza przepisy
ustawy Pzp, zakazujące formułowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencje.
W przypadku braku modyfikacji zapisów zawartych w SIWZ dotyczących powyższych wymogów
konieczne będzie zarzucenie Zamawiającemu naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych
poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego oraz poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję, z naruszeniem zasady neutralnego opisu tj. opisanie przedmiotu zamówienia przez

wskazanie na konkretnego producenta firmę Extreme Networks i umożliwienie zaoferowanie
urządzenia równoważnego.
Odpowiedź:
Ad. a) Zamawiający informuje, iż na rynku znajdują się co najmniej trzy urządzenia spełniające
podane kryteria. Zapis pozostaje bez zmian.
Ad. b) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie dnia 25.05.2017r. poprzez zmianę treści
załącznika nr 4 do SIWZ.
Ad. c) Zamawiający pozostawia zapis w mocy, ponieważ równoważne są różne implementacje tego
protokołu, które występują pod różnymi nazwami np. MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol),
czy też protokoły opisane w nowelizacji 802.1ak do IEEE 802.1Q-2005. Pod wieloma względami
MVR jest podobna do IGMP Snooping. Jednak IGMP Snooping działa w danej sieci VLAN do
regulowania ruchu multicast, natomiast MVR może pracować z hostami w różnych sieciach VLAN w
sieci warstwy 2 do selektywnego dostarczania IPTV ruchu multicast do żądających hostów,
zmniejszając tym samym ilość pasma potrzebnego do przekazywania ruchu multicast.
Ad. d) Zamawiający informuje iż w wymaganiu UAS.6.7 dołożył zapis „lub równoważne”
Ponadto:
Zamawiający dokonał zmiany w punkcie UAS 2.4 – poprzez dodanie zapisu: „Zamawiający dopuszcza
również stackowanie przez port uplink.”
Zamawiający punkt UAS 5.6 – pozostawia bez zmian.
Zamawiający informuje, iż zmianie (przedłużeniu) ulega termin składania ofert, w związku z czym :
1)

Rozdział X, pkt 14 SWIZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje
następującą treścią:
Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:
Oferta na
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt.: e-Myślenice –
wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice”
znak sprawy SRG.272.4.2017
Nie otwierać przed 28 czerwca 2017 r. godzina 10:15.

2)

Rozdział XI, pkt 1 i 2 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje
następującą treścią:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 8/9 w
Myślenicach w sekretariacie pok. 9, w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r., do godz. 10:00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2017 r., o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Rynek 8/9 w Myślenicach w pok. 13. Otwarcie ofert jest jawne.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów
wymienionych powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite
dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego wiążące.

