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do Wykonawców 

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

pn. Modernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa firewall 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji 
warunków zamówienia (dalej: SWZ): 

 

 

Pytanie nr 1 -  dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem subskrypcji o których mowa w punkcie: 

7.33.System bezpieczeństwa musi posiadać możliwośc ́ uruchomienia modułu filtrowania stron WWW 
wzależności od kategorii treści stron HTTP bez koniecznos ́ci dokupowania jakichkolwiek komponentów, poza 
subskrypcją. Baza web filtering musi być przechowywania na urza ̨dzeniu, regularnie aktualizowana w sposób 
automatyczny i posiadać nie mniej niż 100 milionów rekordo ́w URL.  

Oraz 

7.39. System bezpieczeństwa musi posiadać możliwośc ́ uruchomienia modułu wykrywania i blokowania ataków 
intruzów w warstwie 7 modelu OSI IPS/IDS bez koniecznos ́ci dokupowania jakichkolwiek komponentów, poza 
subskrypcją. Baza sygnatur IPS/IDS musi być przechowywania na urządzeniu, regularnie aktualizowana w 
sposób automatyczny i pochodzić od tego samego producenta co producent systemu bezpieczeństwa.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem subskrypcji, o których mowa w pkt 7.33 i pkt 7.39 
załącznika nr 1 do SWZ oraz wszystkich innych subskrypcji niezbędnych do realizacji minimalnych wymagań 
opisanych w pkt 7 załącznika nr 1 do SWZ. 
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Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ 

Zamawiający w pkt 1 Par 3 Załącznika nr 4 do umowy (RODO) wymaga przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami Administratora Danych. Prosimy o udostępnienie instrukcji 
Administratora na wypadek konieczności przekazania danych serwisowych z urządzenia do producenta w 
sytuacji gdy dane te mogłyby zawierać dane osobowe powierzone Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie nr 2, Zamawiający informuje, że we wskazanej jednostce redakcyjnej załącznika nr 4 
do umowy, funkcjonuje zapis:  „Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z 
udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora danych”, a nie „udokumentowane Instrukcje 
Administratora Danych”. Przez powyższe należy rozumieć wszelkie udokumentowane polecenia i ustalenia 
dotyczące ochrony danych osobowych związane z przedmiotowym zamówieniem, zwłaszcza postanowienia 
wskazanej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada wypracowanego dokumentu pn. „Instrukcja Administratora 
danych” dedykowanego do niniejszego postępowania. 

 

Pytanie nr 3 -  dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ 

Zamawiający w pkt 13.4 Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) zobowiązuje Wykonawcę do pośrednictwa w korzystaniu 
z usług gwarancyjnych producenta, jednocześnie wymagając zapewnienia dostępu pracownikom 
Zamawiającego do serwisu Producenta na potrzeby samodzielnego składania Zgłoszeń Serwisowych (pkt 11.1.4 
OPZ). Czy Zamawiający zamierza skorzystać z możliwości samodzielnego składania Zgłoszeń Serwisowych w 
sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie mógł zrealizować Zgłoszenia Serwisowego z związku z brakiem polecenia 
Zamawiającego w zakresie przekazania danych osobowych do producenta w Państwie trzecim (Par 5, pkt 2 
Załącznika nr 4 do umowy (RODO)) lub brakiem możliwości zawarcia umowy powierzenia w trybie (Par 5, pkt 2 i 
3 Załącznika nr 4 do umowy (RODO)) niezależnym od Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający musi posiadać możliwości samodzielnego składania Zgłoszeń Serwisowych w sytuacji kiedy 
zajdzie taka potrzeba, bez względu na okoliczności wynikające z realizacji Umowy czy Asysty Technicznej 
Wykonawcy. 
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