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 WT.2370.24.6.2018         Częstochowa, dnia 12 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 11 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 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. W SIWZ znajduje się następujący zapis: 

  
3.3. Wymagany przez Zamawiającą okres gwarancji: 

- Zadanie II - 24 miesiące gwarancji producenta na 
wszystkie urządzenia ze wsparciem serwisowym 8x5 
(NBD), zgodnie z załącznikiem 1.2 do SIWZ. 
Wymagany okres rękojmi - 24 miesiące 

  
I dalej w specyfikacji (zał. 1.2; str. 10) 
  

• 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. 

  
Odnośnie powyższych zapisów, gwarancja na urządzenie jest 
związana z okresem, na który wykupiony został serwis do 
urządzenia, czyli jeśli serwis został zakupiony na okres 1 roku, 
to również gwarancja jest na ten sam okres czasu, jeśli serwis 
został zakupiony na 2 lata, to również gwarancja na 
urządzenie jest na okres 2 lat. Podobnie w przypadku serwisu 
Next Business Day – nie można jej wykupić na okres 2 lat, 
jeśli serwis podstawowy do urządzenia jest tylko na okres 1 
roku. 

 
W zakresie niniejszej kwestii 
Zamawiająca dokonała modyfikacji 
siwz w zakresie wymaganych licencji 
pismem znak WT.2370.24.5.2018 w 
dniu 11.10.2018 r.  
w następujący sposób: 
 
 
„Wykonawca musi dostarczyć 
urządzenie ze wszystkimi wymaganymi 
licencjami dla FW+IPS, VPN, filtr 
URL, AV i AS na okres minimum 24 
miesiące” 

2. W SIWZ znajduje się następujący zapis: 
  
Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla 2 
administratorów urządzenia. 
  
Proszę o wyjaśnienia dotyczące powyższego zapisu, w 
siedzibie Zamawiającego istnieje możliwość jedynie 
przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego podczas trwania 
wdrożenia. instruktaż stanowiskowy jest przeprowadzony 
przez certyfikowanego inżyniera podczas wdrożenia i polega 
na omówieniu kwestii związanych z wdrożeniem i 
konfiguracją urządzenia. Instruktaż stanowiskowy nie jest 

Zamawiająca przez 
zapis: "Przeprowadzenie w siedzibie 
Zamawiającego szkolenia dla 2 
administratorów urządzenia", rozumie 
przeprowadzenie szkolenia w formie 
instruktażu stanowiskowego dla 2 
administratorów urządzenia, które 
zostanie przeprowadzone w siedzibie 
Zamawiającej podczas trwania 
wdrożenia i konfiguracji urządzenia. 
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szkoleniem. Czy wystarczy instruktaż stanowiskowy? 
  
W siedzibie Zamawiającego nie ma możliwości 
przeprowadzenia typowego szkolenia ze względu na brak 
dostępu do infrastruktury, na której można takie szkolenie 
prowadzić. 
Szkolenia są prowadzone w Autoryzowanym Centrum 
Szkoleniowym Dystrybutora rozwiązań Stormshield 
(DAGMA Sp. z o.o. np. w Katowicach) i takie szkolenie trwa 
2 dni oraz jest zakończone egzaminem (uczestnik otrzymuje 
certyfikat). Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komputer, 
dostęp do infrastruktury sieciowej, w tym dostęp do 
urządzenia (UTM/Firewall) które może konfigurować. 
Jeśli miałoby być przeprowadzone szkolenie o którym mowa 
powyżej, możemy np. zaproponować dostarczenie voucherów 
na takie szkolenie dla 2 osób ważne przez 1 rok. Najbliższy 
termin certyfikowanego szkolenia przypada na 19-20.12.2018. 
  
W związku z powyższym proszę o informacje czy ma to być 
jedynie instruktaż stanowiskowy dla 2 osób w trakcie 
wdrożenia czy normalne szkolenie opisane powyżej 

  
 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 związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert 
nie ulega zmianie.  
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


