
Znak sprawy: PO.II.3791.200.19,  ZT-I.241.139.19.RW(5) 
 
Zmiana do zapytania ofertowego nr PO.II.3791.200.19,  ZT-I.241.139.19.RW(5) na dostawę 
Fortigate 300E (1 szt.), modernizacja (Trade up) posiadanej zapory Fortigate 300D na nową 
Fortigate 300E (1 szt.) wraz z usługą konfiguracji obu zapór do pracy w klastrze UTM. 
 
Jest: 
 

Pkt. 8 – Załączniki do oferty* 

-  Opis techniczny oferty 

- Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie 

techniczne  o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu 

(zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej). 

-  Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. 
 

Ma być: 
 

Pkt. 8 –  Załączniki do oferty* 

-  Opis techniczny oferty 

 

Zmiana dotyczy również załącznika nr 1 opis przedmiotu umowy. 
 

Jest 
 

Pkt. 5 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat 

ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą 

przyjmowane w języku polskim w trybie 8x5 przez dedykowany serwisowy moduł 

internetowy oraz infolinię w języku polskim 8x5 . Oferent winien przedłożyć dokumenty 

 a. Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie 

techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu 

(zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej).  

b. Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. 
 

Ma być  
 

Pkt. 5 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług wykonawca powinien przedłożyć certyfikaty 

inżynierów min NSE 7 

 
Zmiana dotyczy również załącznika nr 2 § 2 pkt. 2 i § 4 pkt. 5, 7 i 8 wzoru umowy. 
 

Jest 
 

§ 2 pkt. 2  
 

Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora 

producenta na terenie Polski, że Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie 

sprzedaży oferowanych rozwiązań. 
 

Ma być 
 

§ 2 pkt. 2  

Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora 

producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży 

oferowanych rozwiązań 
 

 



Jest 
 

§ 4 pkt. 5 : 

Wykonawca wykonuje usługi gwarancyjne (naprawa gwarancyjna) w miejscu instalacji 

przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego z czasem reakcji serwisu producenta 

do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia 
 

Ma być  
 

§ 4 pkt. 5 

Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w trybie 8x5 przez dedykowany serwis producenta 

poprzez portal internetowy oraz infolinię w trybie 8x5 
 

Jest 
 

§ 4 pkt. 7 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat 

ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą 

przyjmowane w języku polskim w trybie 8x5 przez dedykowany serwisowy moduł 

internetowy oraz infolinię w języku polskim 8x5 . Oferent winien przedłożyć dokumenty 

 a. Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie 

techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu 

(zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej).  

b. Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. 
 

Ma być 
 

§ 4 pkt. 7 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług wykonawca powinien przedłożyć certyfikaty 

inżynierów min NSE 7 
 

Jest 
 

§ 4 pkt. 8 : 

W przypadku niemożliwości wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego 

strony dopuszczają możliwość jej wykonania w siedzibie Wykonawcy. W takim przypadku 

koszt i ryzyko odbioru i zdania reklamowanego przedmiotu jak również ryzyko jego 

przypadkowej utraty obciążają Wykonawcę.  
 

Ma być  
 

§ 4 pkt. 8 

W przypadku niemożliwości wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego 

strony dopuszczają możliwość jej wykonania w serwisie gwarancyjnym producenta. W takim 

przypadku koszt i ryzyko odbioru i zdania reklamowanego przedmiotu jak również ryzyko 

jego przypadkowej utraty obciążają Wykonawcę.  
 
 
 
Termin składania ofert wyznacza się na dzień 23.10.2019 r. do godziny 15:00. 
 Pozostałe warunki pozostają bez zmian.  



 

Paweł Szumny 

Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Technicznych - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

Data podpisu: 2019-10-16 13:58:00 

 


