
Załącznik nr 3 do MN - Rejestr pytań i odpowiedzi 

 

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/23/EITE-DI/2019 

Nr pytania Referencja do MN Treść Pytania Odpowiedź EITE 

1. 
Zał, nr. 1 do MN, pkt.1 „Sieć CPD 

EITE”  

Dla urządzeń o podanych niżej numerach seryjnych producent Cisco kończy wsparcie 
31-AUG-2019 („Last Date of Support”). Prosimy o doprecyzowanie jak ma postąpić 
Wykonawca w sytuacji, kiedy  urządzenie przestaje być objęte suportem Producenta, 
czyli zakończy się przed 30 czerwca 2020 roku? Czy suport ma być wówczas 
świadczony przez Wykonawcę tylko do daty wsparcia określonej przez Producenta? 

Nazwa Nr kat. Numer seryjny LDOS 

Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis  N7K-C7010 JAF1435DEPD 31-AUG-2019 

Supervisor module-1X  N7K-SUP1 JAF1446BMLL 31-AUG-2019 

Supervisor module-1X  N7K-SUP1  JAF1447CJEP 31-AUG-2019 

Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis  N7K-C7010  JAF1434BBJL 31-AUG-2019 

Supervisor module-1X  N7K-SUP1  JAF1448ANBS 31-AUG-2019 

Supervisor module-1X  N7K-SUP1  JAF1447BGKS 31-AUG-2019 

Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis  N7K-C7010  
JAF1435DEM

Q 31-AUG-2019 

Supervisor module-1X  N7K-SUP1  JAF1447CJGP 31-AUG-2019 

Supervisor module-1X  N7K-SUP1  JAF1448ANCK 31-AUG-2019 

Nexus 7000 C7010 (10 Slot) Chassis  N7K-C7010  JAF1434BBJC 31-AUG-2019 

Supervisor module-1X  N7K-SUP1  JAF1448ANCP 31-AUG-2019 

Supervisor module-1X  N7K-SUP1  JAF1447CJFQ 31-AUG-2019 
 

Prosimy o wykazanie pozycji, 
dla których zakończyło się 
wsparcie producenta (i dla 

których nie jest możliwe 
świadczenie serwisu Shared 

Support) w dodatkowej klauzuli 
do oferty. 

Jeśli istnieje możliwość objęcia 
tego sprzętu wsparciem 

własnym partnera, np. na 
poziomie samego RMA – 

prosimy o załączenie informacji 
cenowej nt. takiej oferty. 

2. 
Zał, nr. 1 do MN, pkt.3 „Sieć CPD 

oraz sieć SAN EOP” 

Według danych z systemu producenta Cisco numer seryjny: FOX2127P3QK został 
wymieniony w ramach procedury RMA na nowy. Prosimy o potwierdzenie, że dla tej pozycji 
nowy numer seryjny to : FOX1510G49B 

Potwierdzam. Prawidłowy 
numer to FOX1510G49B 

3. Zał, nr. 1 do MN, pkt.4 „Elementy Prosimy o wskazanie jaką datę startu mamy przyjąć dla pozycji, które obecnie nie są objęte 
Start serwisu ma nastąpić 

niezwłocznie po podpisaniu 
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centralne sieci LAN/WAN EOP” wsparciem serwisowym ?  umowy/zamówienia 

4. 
Zał, nr. 1 do MN, pkt.4 „Elementy 
centralne sieci LAN/WAN EOP” 

Urządzenia o podanych poniżej numerach seryjnych zostały zdublowane. Prosimy o 
weryfikację podanych numerów seryjnych i poprawności tych danych. 

Numer seryjny 

SMT1540A648 

SAL2128068K 

SMT1542F366 

SMT1730A293 

SMT1542F472 

SMT1631B537 

SMT1012F954 

SMT1628A940 
 

Prosimy o potraktowanie 
pozycji zdublowanych jako 

pojedynczych. 

Numer seryjny SAL2128068K 
dotyczy karty córki DFC na 

module WS-X6848-GE-TX – 
prosimy potraktować obie 

pozycje jako serwis dla karty 
liniowej. 

5. 
Zał, nr. 1 do MN, pkt.4 „Elementy 
centralne sieci LAN/WAN EOP 

Według danych Producenta Cisco urządzenia o podanych poniżej  numerach seryjnych 
osiągnęły status końca wsparcia Producenta („Last Date of Support”) z dniem wskazanym 
w kolumnie trzeciej. Wycena odnowienia jest niemożliwa. Czy w związku z powyższym 
Zamawiający wykreśla te pozycje z zapytania? 

Nr kat. Numer seryjny LDOS 

WS-X6148E-GE-45AT  SAL1642Q22M 31-JAN-2019 

WS-X6148E-GE-45AT  SAL1641PSL9 31-JAN-2019 

WS-SVC-FWM-1       SAD1144043E 30-SEP-2017 

WS-SUP720-3B       SAD11410743 31-JAN-2018 

WS-SUP720          SAD114107AT 31-DEC-2014 

WS-F6K-PFC3B       SAD114200LU 31-JAN-2019 

WS-SUP720-3B       SAL11477L3N 31-JAN-2018 

WS-SUP720          SAL11477NXB 31-DEC-2014 

WS-F6K-PFC3B       SAL11477AYU 31-JAN-2019 

WS-X6148E-GE-45AT  SAL1544UB4X 31-JAN-2019 

Prosimy o wykazanie pozycji, 
dla których zakończyło się 
wsparcie producenta (i dla 

których nie jest możliwe 
świadczenie serwisu Shared 

Support) w dodatkowej klauzuli 
do oferty. 

Jeśli istnieje możliwość objęcia 
tego sprzętu wsparciem 

własnym partnera, np. na 
poziomie samego RMA – 

prosimy o załączenie informacji 
cenowej nt. takiej oferty. 
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WS-X6148E-GE-45AT  SAL1642Q25Q 31-JAN-2019 

WS-F6700-CFC       SAL10403WCW 31-AUG-2017 

WS-X6148-GE-TX     SAL1020MWX5 31-DEC-2014 

WS-CAC-6000W       DCH1028Y0QB 31-AUG-2017 

WS-CAC-6000W       DCH1028Y0Q6 31-AUG-2017 

WS-SUP720-3B       SAL1020NNEH 31-JAN-2018 

WS-SUP720-3B       SAL1021PF46 31-JAN-2018 

WS-SVC-FWM-1       SAD124900VP 30-SEP-2017 

WS-SVC-NAM-2       SAD102101CN 31-JUL-2014 

WS-X6148E-GE-45AT  SAL1644RDNL 31-JAN-2019 

   
 

6. 
Zał, nr. 1 do MN, pkt.5 „Elementy 

centralne systemu Telefonii IP 
oraz Wideokonferencji” 

Urządzenia o podanych niżej numerach seryjnych nie są wyszukiwane w bazie Cisco. 
Prosimy o weryfikację poprawności wskazanych numerów seryjnych lub podanie numerów 
PAK: 

Nr kat. Usługa Numer seryjny 

Cisco Prime Infrastructure  WIFI 

PI22:e5a4ff40-ea4b-11e4-ac74-

000c299dafcd 

    EBG77EUF6BR 

R-ISE-VM-K9 – 4 szt. ISE LKHOIE9IPCK 

    FNEGRFMDCGC 

    2I68J6JEQ9P 

    KQMGLQRIHLA 
 

PI3/admin# show udi 

SPID: Cisco-VM-SPID 

VPID: V01 

Serial: EBG77EUF6BR 

 

1168 available tokens 

Type  Lifecycle 

Data zakończenia: 30.10.2019 

 

7. 
V. WYMAGANY TERMIN 

REALIZACJI 

Zamawiający specyfikuje termin "Okres realizacji zamówienia: do 30.06.2020 roku". 
Zgodnie z informacją z bazy serwisowej producenta większość urządzeń obecnie jest 

objętych kontraktami serwisowym z datami końca:15-03-2019, 16-03-2019, 20-04-2019, 
31-07-2019, 04-08-2019, 18-08-2019, 31-10-2019, 31-12-2019. Mając na uwadze, że 

zgodnie z polityką serwisową producenta nie ma możliwości wykupienia kontraktu 
serwisowego w trakcie trwania kontraktu wykupionego przez innego partnera prosimy o 

potwierdzenie, że dla urządzeń objętych aktywnymi kontraktami serwisowymi należy 

Potwierdzamy. 

Urządzenia mają zostać objęte 
nowym kontraktem od dnia 

zakończenia aktywnej umowy 
serwisowej do dnia 30.06.2020. 
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zapewnić wsparcie od zakończenia obecnego wsparcia do 30-06-2020 

8. 
V. WYMAGANY TERMIN 

REALIZACJI 

Zamawiający specyfikuje termin "Okres realizacji zamówienia: do 30.06.2020 roku". 
Prosimy o wskazanie wymaganej daty startu serwisu dla urządzeń, które obecnie nie są 

objęte wsparciem serwisowym producenta. 

Start serwisu ma nastąpić 
niezwłocznie po podpisaniu 

umowy/zamówienia 

9. 

V. WYMAGANY TERMIN 
REALIZACJI, Załącznik nr 1 do 

MN 6. Firewalle wewnętrzne 
systemu CPSI 

Prosimy o wskazanie wymaganej daty startu subskrypcji dla systemy FirePower oraz 
potwierdzenie, że subskrypcje mają zostać dostarczone na okres do 30.06.2020 roku 

Start subskrypcji ma nastąpić 
niezwłocznie po podpisaniu 

umowy/zamówienia 

10. 
Załącznik nr 1 do MN 5. Elementy 

centralne systemu Telefonii IP 
oraz Wideokonferencji: 

Wskazane w pozycji  Cisco Prime Infrastructure  numery seryjne nie identyfikują się w 
bazie serwisowej producenta. W celu właściwego skalkulowania ceny prosimy o 
wyspecyfikowanie typu oraz liczby posiadanych licencji systemu Prime oraz daty 

zakończenia bieżącego kontraktu serwisowego. 

PI3/admin# show udi 

SPID: Cisco-VM-SPID 

VPID: V01 

Serial: EBG77EUF6BR 

1168 available tokens 

Type  Lifecycle 

Data zakończenia: 30.10.2019 

11. 
Załącznik nr 1 do MN 5. Elementy 

centralne systemu Telefonii IP 
oraz Wideokonferencji: 

Wskazane w pozycji R-ISE-VM-K9 – 4 szt numery seryjne nie identyfikują się w bazie 
serwisowej producenta w jednoznaczny sposób umożliwiający właściwe skalkulowanie 

ceny. W celu właściwego skalkulowania ceny prosimy o wyspecyfikowanie typu oraz liczby 
posiadanych licencji oraz daty zakończenia bieżącego kontraktu serwisowego. 

Base: 14000 

Plus: 5250 

Apex: 500 

Data zakończenia serwisu: 
12.04.2020 

12. 
Referencja do MN - Załącznik nr 1 
do MN (Tabela 1 - Sieć CPD EITE) 

Urządzenia N7K-C7010 są serwisowane przez producenta do daty 31.08.2019. Czy 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na objęcie serwisem te urządzenia do tej daty? 
Jeśli nie to czy Zamawiający dopuści świadczenie serwisu na te urządzenia tylko w 
zakresie wymiany HW po terminie 31.08.2019? 

Tak, zamawiający dopuszcza 
złożenie oferty na objęcie 

serwisem do daty zakończenia 
wsparcia przez producenta. 

Zamawiający dopuszcza 
również niezależnie od 

powyższego) możliwość 
złożenia oferty na usługę samej 
awaryjnej wymiany hardware . 
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13. 
Referencja do MN - Załącznik nr 1 

do MN (Tabela 4 - Elementy 
Centralne sieci LAN) 

Karty usługowe do Catalyst 6500 takie jak - WS-SVC-FWM-1, WS-SVC-NAM-2 nie są już 
serwisowane (nawet sprzętowo) przez producenta. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ich 
usunięcie z zapytania? 

Prosimy o wykazanie pozycji, 
dla których zakończyło się 
wsparcie producenta (i dla 

których nie jest możliwe 
świadczenie serwisu Shared 

Support) w dodatkowej klauzuli 
do oferty. 

Jeśli istnieje możliwość objęcia 
tego sprzętu wsparciem 

własnym partnera, np. na 
poziomie samego RMA – 

prosimy o załączenie informacji 
cenowej nt. takiej oferty. 

14. 
Referencja do MN - Załącznik nr 1 

do MN (punkt 5) 

Zamawiający w punkcie 5 -Elementy centralne systemu Telefonii IP oraz Wideokonferencji 
wymienił "tylko" kontrolery sieci WLAN, System do zarządzania oraz system 
uwierzytelnienia bez żadnego komponentu systemu Telefonii IP oraz Wideokonferencji. 
Czy oprócz systemu WLAN oraz ISE w tym punkcie nie powinny być wymienione jeszcze 
elementy Telefonii IP oraz Wideokonferencji? 

Wymienione w zapytaniu 
komponenty sprzętowe są 

wszystkimi, które podlegają 
bieżącemu postępowaniu. 

15. 
Referencja do MN - Załącznik nr 1 

do MN (punkt 5) 

Do wyceny serwisu systemu Zarządzania (Prime Infrastructure) wymagane jest 
przedstawienie numeru seryjnego którego można uzyskać poprzez wydanie komendy 
"show udi" z linii poleceń CLI (Prime). Jest to parametr "Serial:". Czy Zamawiający może 
wykazać jaka jest wartość tego parametru "Serial"? 

PI3/admin# show udi 

SPID: Cisco-VM-SPID 

VPID: V01 

Serial: EBG77EUF6BR 

1168 available tokens 

Type  Lifecycle 

Data zakończenia: 30.10.2019 

16. 
Załącznik nr 1 do MN -Opis 

przedmiotu Zamówienia 
Proszę o podanie definicji Incydentu Krytycznego. Mile widziany wzór umowy. 

Oferowane usługi mają być 
oparte na usłudze SmartNet lub 

SharedSupport. Wszystkie 
definicje zawarte są w 

zasadach realizacji dla tych 
usług. 

 


