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Do zainteresowanych udziałem w postępowaniu na dostawę urządzeń sieciowych, 

prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Dotyczy: zapytanie do SWZ 

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego:  

 

Pytanie 1 

„Załącznik nr 1 do SWZ, - Dotyczy: II. Punkt dostępowy (AP) - 30 sztuk, wymaganie 14a) Prosimy  

o podanie modelu kontrolera (urządzenia UTM) wykorzystywanego przez Zamawiającego wraz  

z wersją oprogramowania i informacją o maksymalnej ilości AP obsługiwanych przez ten kontroler.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający posiada 2 urządzenia FG 100F, w chwili obecnej wersja oprogramowania na obydwu 

urządzeniach to FortiOS v6.0.9 build6665 (GA). Maksymalna ilość obsługiwanych FortiAp zgodnie  

z kartą katalogową urządzenia wynosi 128/64 (Total/tunnel). 

 

Pytanie 2 

„Załącznik nr 1 do SWZ, - Dotyczy: II. Punkt dostępowy (AP) - 30 sztuk, wymaganie 14a) oraz 

„Wdrożenie” Prosimy o potwierdzenie informacji, że właściwie interpretujemy zapisy SOPZ  

i w przypadku konieczności uaktualnienia oprogramowania kontrolera tak by umożliwiało podłączenie 

nowych AP czynność ta będzie leżała po stronie Zamawiającego, a jeżeli Zamawiający oczekuje 

wykonania tego przez Wykonawcę to czy kontrolery objęte są stosowna umową serwisowo-

wsparciową z producentem, pozwalającą w sposób legalny wykonać taką aktualizację.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania stosownych czynności konfiguracyjnych  

w tym uaktualnienia oprogramowania kontrolera. Zamawiający posiada aktualne kontrakty serwisowe 

producenta dla posiadanych urządzeń UTM (kontroler). 

 

Pytanie 3 

„Załącznik nr 1 do SWZ, - Dotyczy: II. Punkt dostępowy (AP) - 30 sztuk, wymaganie 14a) oraz 

„Wdrożenie” Prosimy o informację czy w docelowej infrastrukturze oprócz AP, dostarczanych  

w ramach niniejszego postępowania, będą także wykorzystywane inne urządzenia AP, a jeśli tak  

to prosimy o podanie ilości, modelu oraz wersji oprogramowania. Informacja ta istotna jest z punktu 

widzenia kompatybilności urządzeń AP z kontrolerem Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W docelowej infrastrukturze Zamawiającego nie będą wykorzystywane inne punkty dostępowe niż 

stanowiące przedmiot niniejszego postępowania.  
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