
 

oznaczenie sprawy:  WAT.272.1.9.2020 
 

 

Poznań,  15.05.2020 r. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                  

na aktualizację licencji na oprogramowanie bezpieczeństwa i wsparcia technicznego dla urządzeń Fortinet. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  art. 38 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej 

Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowane  do 

Zamawiającego we wniosku z dnia 14 maja 2020 r.: 

 

Wniosek nr 1 

Pytania: 

1. W związku z publikacją postępowania na dostawę polis i serwisów dla urządzeń Fortinet oraz obecną ofertą 

producenta rozwiązań i serwisów informujemy, że polisa Forticare od dnia 04.05.2020 występuje jedynie w 

wariancie 24x7, a nie 8x5.  

Czy Zamawiający dokona zmiany w zapisach siwz z uwzględnieniem wariantu 24x7? 

2. Czy Zmawiający wymaga, aby podmiot świadczący usługę wsparcia w trybie AHB, posiadał: 

 certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych? 

 Dedykowany serwisowy moduł internetowy do obsługi zgłoszeń serwisowych? 

 Infolinię w języku polskim 24x7? 

3. Czy przez zapis o polisie AHB, Zamawiający intepretuje wymagania, że system musi być objęty rozszerzonym 

wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy 

sprzętu w ciągu następnego dnia  od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez 

producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 24 miesięcy? 

 

Odpowiedź: 

 

Ad 1.   Zamawiający zgadza się na serwis Forticare w wariancie 24x7. 

 

Ad 2.  Zamawiający nie wymaga aby podmiot świadczący serwis  AHB, spełniał następujące warunki : 

posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych 

 

Zamawiający wymaga aby podmiot świadczący serwis  AHB, spełniał następujące warunki : 

posiadać dedykowany serwisowy moduł internetowy do obsługi zgłoszeń serwisowych 

posiadać infolinię w języku polskim 24x7 
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Ad 3. Zamawiający wymaga aby usługa serwisu AHB obejmowała rozszerzone wsparcie techniczne systemu 

gwarantujące udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w ciągu następnego 

dnia roboczego od momentu zgłoszenia i była realizowana przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego 

dystrybutora przez okres 24 miesięcy. 

 

W załączeniu przekazujemy zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

Waldemar Kołaski 


