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Informacja dla Wykonawców nr 1  
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zakup 
urządzenia FortiAnalyzer VM” znak sprawy: AG-I.272.2.16.2017. 
 

Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie 1: 
„W załączniku nr 3 do zapytania, pkt. 1 Zamawiający zawarł zapis: 
„Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia 

winien wykazać, że posiada minimum dwie osoby uprawnione przez producenta do serwisowania 

urządzenia zaoferowanego przez Wykonawcę – posiadające aktualny certyfikat techniczny 

producenta w zakresie serwisowania.” 

Producent rozwiązania będącego przedmiotem zapytania nie prowadzi certyfikacji w zakresie 

serwisowym. Certyfikatem poświadczającym wiedzę w zakresie konfiguracji i wsparcia rozwiązania 

FortiAnalyzer jest FortiNet Network Security Expert 5 (NSE 5) - Network Security Management and 

Analysis.  

Zwracamy się z pytaniem czy wobec powyższych faktów, Zamawiający jako potwierdzenie 

odpowiedniego potencjału technicznego, nie powinien wymagać posiadania 2 osób z certyfikatami 

NSE5.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Warunków udziału w postepowaniu - Załącznika 
nr 3 do Zapytania Ofertowego. 
 
Pytanie 2: 
„W załączniku nr 3 do zapytania, pkt. 2, podpunkt b Zamawiający wymaga posiadania przez dostawcę 
certyfikatu ISO 9001 w zakresie serwisowania oferowanych urządzeń. W związku z faktem, że będący 
przedmiotem zapytania FortiAnalyzer VM, jest w rzeczywistości dostarczany w formie licencji 
uprawniającej do korzystania z rozwiązania w formie maszyny wirtualnej, a nie sprzętu zwracamy się 
z następującym zapytaniem: 
Czy przedmiotowe jest wymaganie certyfikacji w zakresie serwisu oprogramowania oraz czy zamawiający 

dopuści, jako spełniającego wymagania oferenta nie posiadającego certyfikatu ISO 9001, spełniającego 

natomiast wszystkie pozostałe wymagania?” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania certyfikatu ISO 9001. 

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Warunków udziału w postepowaniu - Załącznika 
nr 3 do Zapytania Ofertowego. 
 

 

 



Zamawiający, dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego w ten sposób, że: 

 

1. W pkt 1 Warunków udziału w postępowaniu - Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego 
w zakresie posiadanego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania 
zamówienia - wprowadza się następujące zmiany: 

 
Było: 

„…Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku posiadania osób zdolnych do wykonania 

zamówienia winien wykazać, że posiada minimum dwie osoby uprawnione przez producenta do 

serwisowania urządzenia zaoferowanego przez Wykonawcę – posiadające aktualny certyfikat 

techniczny producenta w zakresie serwisowania…” 

 
Jest: 

„…Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku posiadania osób zdolnych do wykonania 

zamówienia winien wykazać, że dysponuję minimum dwiema osobami posiadającymi wiedzę w zakresie 

konfiguracji i wsparcia rozwiązania FortiAnalyzer VM zaoferowanego przez Wykonawcę – posiadającymi 

aktualny certyfikat techniczny producenta.….” 

 

2. W pkt 2 Warunków udziału w postępowaniu - Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego 
w zakresie potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego - wprowadza się następujące zmiany: 

 
Było: 

2. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć: 

a) Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, 

iż Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań 

oraz świadczenie usług z nimi związanych. 

b) Certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych 

 

Jest: 

2. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć: 

a) Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż 

Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz 

świadczenie usług z nimi związanych. 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert wyznaczając 

nowy termin: Ofertę należy złożyć do dnia 11 lipca 2017 do godz. 14.00. 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach zmodyfikowany Załącznik nr 3 do Zapytania – Warunki udziału w postępowaniu oraz 

zmodyfikowany Załącznik nr 4 do Zapytania – Wykaz osób. 

 


