Do Wykonawców

Wrocław, 12.09.2016r.

CUI-DOAZ.332.14.2016
CUI/ZP/C/14/2016/425/16

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „MAN
Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem – rozbudowa sieci aktywnej w ramach umowy ramowej”
Działając na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Centrum
Usług Informatycznych we Wrocławiu z dnia. 14.09.2015 w związku z art. 4 pkt 10
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 12.09.2016r.

Pytanie nr 46:

W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu są pozycje:
Przełącznik typ
107
2960-24TC-L
Przełącznik typ
108
2960-24LT-L

Produkty te nie są już dostępne w sprzedaży. Czy Zamawiający usunie je z zestawienia?
Odpowiedź na pyt. nr 13

Pozycje „Przełącznik typ 107” i „Przełącznik typ 108” zostały usunięte.
W załączniku nr 1.1. do Ogłoszenia – po zmianach przełączniki te nadal widnieją. Prosimy o
potwierdzenie, że te przełączniki nie są przedmiotem tego postępowania.

Odpowiedź na pyt. nr 46:
Zamawiający potwierdza, że pozycje „Przełącznik typ 107” i „Przełącznik typ 108”
nie są przedmiotem tego postępowania. Wspomniane pozycje omyłkowo nie zostały
usunięte z Załącznika nr 1.1. Załącznik nr 1.1 został poprawiony.

Pytanie nr 47:

W specyfikacji jest pozycja:
Wsparcie dla przełącznika
serii IE4000

IE-4000 supp

Kontrakt serwisowy CISCO SmartNet 8x5xNBD na okres 12
miesięcy

Czy chodzi o wsparcie dla IE-4000-8GS4G-E (ten jest w specyfikacji, jego cena według opisu
powinna zawierać wsparcie)? Różne modele IE-4000 mają różne ceny wsparcia.
Odpowiedź na pyt. nr 47:
Zamawiający potwierdza, że chodzi o wsparcie dla IE-4000-8GS4G-E.
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Pytanie nr 48:
Według wcześniejszych odpowiedzi ta pozycja powinna zostać usunięta. Prosimy o
potwierdzenie.

Kontrakt serwisowy dla kazdego z
wymienionych typów przełączników

SmartNet
8x5xNBD

Kontrakt serwisowy CISCO SmartNet 8x5xNBD na okres 12
miesięcy

Odpowiedź na pyt. nr 48:
Z powodu omyłki pozycja "Kontrakt serwisowy dla kazdego z wymienionych typów
przełączników" figurowała w załączniku. Omyłkowy wpis został usunięty z załącznika 1.1.
Zamawiający informuje, że skorygował Załącznik nr. 1.1 do Ogłoszenia o
zamówieniu (poprawiony w załączeniu);
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