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 WT.2370.24.5.2018         Częstochowa, dnia 10 października 2018 roku 
 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.24.2018, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa, instalacja oraz wdrożenie nowego 
środowiska serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawa, instalacja oraz wdrożenie 
urządzenia Firewall UTM nowej generacji do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie” 

 
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 9 października 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  

w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.24.2018, pn. „Dostawa, instalacja oraz wdrożenie nowego środowiska serwerowego wraz  
z oprogramowaniem oraz dostawa, instalacja oraz wdrożenie urządzenia Firewall UTM nowej generacji do 
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej podaję 
treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:   

Lp Treść pytania Dokonane modyfikacje 
1. Wykonawca musi dostarczyć urządzenie ze wszystkimi 

wymaganymi licencjami dla FW+IPS, VPN, filtr URL, 
AV i AS na okres minimum 1 roku.  
Wykonawca musi zapewnić gwarancję producenta na 
urządzenie wraz ze wsparciem serwisowym NBD 8x5 
(czas reakcji - następny dzień roboczy od momentu 
zgłoszenia) na okres 24 miesięcy.  
Ponieważ aktualizacja podstawowych funkcji 
FW+IPS+VPN filtr URL AV i AS będzie niezbędna do 
zapewnienia usługi NBD, stąd przy konstruowaniu 
oferty możemy uwzględnić aktualizację serwisów 
podstawowych na 1 rok oraz usługą NBD 8x5 na 1 rok.  
Alternatywnie możemy wycenić aktualizację serwisów 
na okres 2 lat i serwis NBD na okres 2 lat.  
Dodam, że gwarancja na urządzenie jest związana z 
posiadaniem aktualnych serwisów.  
Proszę o informację, które z zaproponowanych 
wariantów będzie dla Państwa najbardziej optymalny?  

Zamawiająca modyfikuje załącznik nr 1.2 do 
SIWZ, stanowiący opis przedmiotu zamówienia 
dla zad. II - Dostawa, instalacja i wdrożenie 
urządzenia Firewall UTM  nowej generacji, w 
pkt. 2 ppkt 2) tiret trzecie  
w następujący sposób: 
 
JEST: 
„Wykonawca musi dostarczyć urządzenie ze 
wszystkimi wymaganymi licencjami dla 
FW+IPS, VPN, filtr URL, AV i AS na okres 
minimum 1 rok” 
 
ZMIENIA SI Ę NA: 
„Wykonawca musi dostarczyć urządzenie ze 
wszystkimi wymaganymi licencjami dla 
FW+IPS, VPN, filtr URL, AV i AS na okres 
minimum 24 miesiące” 

 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ) 
 W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz wyjaśnień  
i modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl w zakładce „zamówienia 
publiczne”) upublicznia poprawiony Załącznik nr 1.2 do SIWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia”. Miejsca 
dokonania zmian w Załączniku nr 1.2 zostały wyróżnione kolorem zielonym. 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert  
ulega zmianie. Obowiązujące terminy to: 

Termin składania ofert: 17.10.2018 r. godz. 9:30 
Termin otwarcia ofert: 17.10.2018 r. godz. 10:00 

 
KOMENDANT 

Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie 
z. up.                              /-/ 

st.  bryg. mgr  inż. Paweł Borówka 
Zastępca Komendanta 

Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


