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Dotyczy postępowania nr TG/261/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku o udzielenie zamówienia na: Zakup sprzętu i 

oprogramowania wraz z wdrożeniem oraz szkoleniem pracowników w ramach projektu „Wdrożenie e-usług dla pacjentów 

Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o. o.” 

 

W ramach postępowania wpłynęły pytania do dokumentacji na które udzielono następujących odpowiedzi: 

 

 

Pakiet 1 

Pytanie 1 do 1.1.6 SWITCH CORE 

W związku z niedostępnością na rynku produktów spełniających wymagania, czy Zamawiający dopuści jako równoważny 

przełącznik obsługujący zamiast protokołu DLDP i VBST równoważne protokoły UDLD i PVST, oraz posiadający wielkość 

tablicy MAC nie mniejszą niż 55 tys.? 

Odp. Pytanie 1. Zamawiający dopuszcza równoważny przełącznik. 

 

Pytanie 2 do 1.1.7 SWITCH DOSTĘPOWY 48 POE  

W związku z niedostępnością na rynku produktów spełniających wymagania, czy Zamawiający dopuści jako równoważne 

przełączniki obsługujący zamiast protokołów DLDP i VBST równoważne protokoły UDLD i PVST? 

Odp. Pytanie 2. Zamawiający dopuszcza równoważny przełącznik. 

 

 

Pytanie 3 do 1.1.8 KONTROLER ACCESS POINTÓW  

W związku z niedostępnością na rynku produktów spełniających wymagania, czy Zamawiający dopuści jako równoważne 

kontrolery AP posiadające zamiast portów  

2 porty 10GBase-X (SFP/SFP+),  

4 porty typu combo: 10/100/1000BASE-T,  

1 port USB 2.0  

porty: 

2 porty 10G Multigigabit SFP+,  

4 porty 2.5G/1G Multigigabit Ethernet,  

1 port USB 3.0? 

Odp. Pytanie 3. Zamawiający dopuszcza równoważny przełącznik. 

 

Pytanie 4 

Niniejszym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w prowadzonym przez Państwa postępowaniu do 

dnia 19 października 2022 r. 

Powyższa prośba wynika z konieczności uzgodnienia warunków współpracy z potencjalnym podwykonawcą w zakresie  

dostawy i instalacji sprzętu informatycznego oraz potrzeby złożenia Państwu rzetelnie skalkulowanej oferty,  obejmującej 

pełny zakres przedmiotu zamówienia. 

Odp. Pytanie 4. Zamawiający w związku z udzieleniem kolejnych odpowiedzi na pytania oraz dając potencjalnym 

oferentom możliwość złożenia pełnej i rzetelnej oferty przedłuża termin składania ofert do 17.10.2022r. godz. 11:00.  


