
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
im: Bohaterów Westerplatte 

ul. J . Smidowicza 69 , 8~ - ·127 Gdynia, 
www.amw.gdynia .pl 

Gdynia, 03.08.2020 r. 

Dotyczy: postępowania nr 76/ZP/20 na: 
./ dostawa: SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ 

' składającego się z SYSTEMU OCHRONY POCZTY; 
./ usługa: WSPARCIE TECHNICZNE/GWARANCJE 

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WY JAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej , ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 963 , otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1: 
Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" 
W podpunkcie b „usługa: USŁUGA - WSPARCIE TECHNICZNE-GWARANCJE" 
Zamawiający wymienia elementy, które mają zostać objęte usługą wsparcia technicznego 
i serwisu on-site, świadczoną przez Wykonawcę : 

„-urządzenia FortiGate, FortiAP, dawne Meru (aktualnie FortiNet) oraz urządzenia 
brzegowe StonnShield" 

Czy w ramach zamówienia Zamawiający oczekuje, że dla urządzefJ. 
brzegowych StormShield ma również zostać zapewniona gwarancja producenta na okres 
minimum od 17.08.2020r. do 16.08.2021r? 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający oczekuje zapewnienia w/w gwarancji. 

Pytanie 2: 
Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ „Umowa" 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następujących zmian w ustępach 3 i 5 
w paragrafie 3 Umowy: 
„3.W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % ceny okreś lonej w § 4 ust. 1 za każdy dziefJ. 
zwłoki , nie więcej jednak niż 20% ceny. 
5. Za każdą zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, ujawnionych w okresie 
gwarancji - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu 
Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia uzgodnionego przez Strony na ich usunięcie. 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w ust. 3 i 5 w paragrafie 3 Umowy. 

Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot z; nówienia . 
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